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คํานํา 
 
 

การบริหารบุคลากรของราชการส่วนท้องถ่ินที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับประชาชน โดยบุคลากรใน
พื้นท่ีต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล กระทรวง กรม เพื่อขับเคล่ือนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งบางภารกิจต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง
ที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย คล่องตัว และเสริมสร้างขีดสมรรถนะของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจของท้องถ่ินในแต่ละด้านตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้จัดทําข้ึนโดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อ
พัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตําบลท่ีดี 
โดยได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรแต่ละตําแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ท้ังในด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

 

  จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จะ
ได้นําไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป  

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

  

 

 

1. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1.1   ภาวะการเปล่ียนแปลง 
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค 

ใหม่ ผู้นําหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และ
นําระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซ่ึงนําไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร 
เพื่อให้องค์กรสมารถใช้และและพัฒนาความรู้ท่ีมีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปล่ียน
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

1.2   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11  

ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องสงเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับกา
รบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
        “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง       
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจึงกําหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
  3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
พนักงานส่วนตําบล เพื่อให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงานส่วนตําบลให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกัน
และกันเพื่อการนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
 



1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
(ก.องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด) 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

หมวด 12  ส่วนท่ี 3  ข้อ 269 ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 – 2560 
ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ในการประชุมคร้ังที่  5/2556             
เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและดําเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0209.3/10532 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 -            
2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจึงได้จัดทําแผนพัฒนาพนักงานบุคลากร 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่งน้ันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเปา้หมายการพัฒนา 

  

 

1.  วัตถุประสงค์การพัฒนา 
1.1   เพื่อนําความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
1.2  เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา 

ตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
1.3  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลท่ีสุด 
1.4   เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถ่ินให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
        1)  ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
        2)  ด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

                  3)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
                  4)  ด้านการบริหาร 
                  5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
2. เป้าหมายการพัฒนา 

2.1   พนักงานส่วนตําบลท่ีบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

2.2   พนักงานส่วนตําบลได้รับการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

2.3   พนักงานส่วนตําบลได้รับการพัฒนาทุกตําแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ป ี

2.4  พนักงานส่วนตําบล ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
2.5  มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม หรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 2 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

การกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โดยกําหนด
ข้ึนจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังน ี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นําและองค์การ สุจริตธรรม ที่มี
ศักดิ์ศรี (Organization Integrity)   

กลยุทธ์ที่ 1.1  ยกย่องบุคลากร / ผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคล่ือนคุณธรรม   
 กิจกรรมที่ 1 กําหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 
         และสร้างเป็นผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคล่ือนคุณธรรม 
 
 



กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้นําเหล่าน้ี  
ท้ังงานท่ีผ่านมาที่ผ่านมาและโครงการที่กําลังดําเนินเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่
บุคลากรอื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   
กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
กิจกรรมที่ 2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง และนํามาศึกษาและ  
       ประยุกต์ใช้ต่อไป 
กลยุทธ์ที่ 1.3  กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถ่ิน  

กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางานของนักการเมืองท้องถ่ิน แล้วเผยแพร่ 
ให้ประชาชนรับทราบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ 2.1  ปลูกจิตสํานึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ  

พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ท่ีพระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมท่ีประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เป็นหลักสูตรสําหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 
 กิจกรรมที่ 1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพื่อให้ 

ทํางานได้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) 
ฯลฯ 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ 
โดยเฉพาะเร่ือง 
• กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับงาน 
• ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม      
สามารถตัดสินใจกระทํา หรือไม่กระทําบางส่ิงบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแย้งและยึดม่ันในอุดมการณ์ 
• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในตําแหน่งผู้บริหาร ทั้งน้ี การพัฒนา 
บุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม
เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สํารวจ ให้คําปรึกษา แนะนํา และข้อมูลข่าวสาร 
         ด้านธรรมาภิบาล  

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้คําปรึกษา แนะนําด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรท้ังระบบ 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ใน 

     ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ึนในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเร่ือง 

• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินที่ดี 
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
• ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะท่ีจําเป็น 

กลยุทธ์ที่ 2.5  กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสู่มาตรฐานสากล  
กิจกรรมที่ 1 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่ 

มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   
กลยุทธ์ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย  

         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 กิจกรรมที่ 1 การนําเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรมมากําหนดไว้ในกระบวนการของการ 

แต่งตั้งหรือเล่ือนเข้าสู่ตําแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็น
องค์ประกอบท่ีสําคัญ  

 กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ  
แต่งตั้ง โอน ย้าย 

กลยุทธ์ที่ 3.2  ขับเคล่ือนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ    
 กิจกรรมที่ 1 จัดทําและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 
 กิจกรรมที่ 2 กําหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่าง 

ชัดเจน 
กลยุทธ์ที่ 3.3  ขับเคล่ือนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร   
 กิจกรรมที่ 1 จัดทําและผลักดันให้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วน 

ท้องถ่ินท่ีเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ                    
        กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

 กิจกรรมที่ 1 กําหนดแนวทางและประเด็นท่ีสามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน 
การกําหนดนโยบาย 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower) 

 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ทํางาน 

กลยุทธ์ที่ 4.2  เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม   
                   สถานการณ์การทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างเครือข่าย 

การทํางานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวด่ิงและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนใน
พื้นท่ีที่เข้มแข็ง 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วม 
เป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถ่ิน เพื่อเข้าร่วมในการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 กิจกรรมที่ 3 การให้ผู้นําศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.  การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 
 

เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จําเป็นต้องศึกษา
ทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ินโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอย่างทั่วถึงตรงตามเป้าหมายการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลอย่างมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง ( Strengths : S ) 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสําเร็จ  
3. องค์การบริหารส่วนตําบล จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  
4. บุคลากรทํางานเป็นทีมได้ดี  
5. บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ  
6. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม  
8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของบุคลากร  
9. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม  
10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
11. องค์การบริหารส่วนตําบล จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  
12. องค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดส่ิงจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุ

ประสิทธิผล  
13. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันท้ังผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 

และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
14. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นอย่างดี 
 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
2. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์  
3. การดําเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ําหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง  
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  
5. องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีการกําหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
6. องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน  
7. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  
8. บุคลากรขาดการทํางานเชิงบูรณการ  
9. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่าใช้ 

ผลสําเร็จของงาน  
10. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ  



11. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการโอนย้ายบ่อย  
12. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อ 

บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน  
13. องค์การบริหารส่วนตําบล ขาดการติดตามประเมินผลด้านกําลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  
14. บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
15. ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย  
16. องค์การบริหารส่วนตําบลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ  
17. ไม่มีการวางแผนกําลังคนท่ีเป็นระบบ เพื่อทดแทนกําลังคนท่ีขาดแคลน  
18. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านกําลังคนยังถูกนํามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ  
19. บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
20. องค์การบริหารส่วนตําบล ยังคงประสบปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
21. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  
22. องค์การบริหารส่วนตําบล ขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง 

  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

โอกาส ( Opportunities : O ) 
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหาร ทําให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร  
2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ทําให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ทําให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวข้ึน  
4. การปรับระบบโครงสร้างตําแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ 

บุคลากร และทําให้บุคลากรทํางานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทํางานของท้องถ่ิน ส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส  
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถส่ือสารและทําความเข้าใจกันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และทําให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเน่ือง  
8. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถ่ินมากข้ึน  
9. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทําให้บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญมากข้ึน  
10. ประชาชนมีความต้องการบริการท่ีมีคุณภาพ ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองเร่งพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร 
 

อุปสรรค  ( Threat : T ) 
1. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งต้ัง การเล่ือน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ทําให้การวาง 

อัตรากําลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
2. ความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลขาดแคลน

บุคลากรในบางสาขา 
3. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างส่ิงจูงใจ 



5. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ทําให้ศักยภาพของบุคลากร
ไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การทํางานร่วมกัน 

6. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ทําให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ จัด
องค์การบริหารส่วนตําบล 

7. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถ่ินและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อการ 
โอนย้ายบุคลากร 

8. การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 
เปล่ียนแปลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
 

ลําดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ

ราชการ 
การพัฒนาด้านความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายท่ีสําคัญของ
รัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละตําแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ 
 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เช่น ในเร่ืองการวางแผน การ
มอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 

5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
 

 
 
 



ส่วนที่ 4 

วิธีการ ระยะเวลาดาํเนนิการและงบประมาณในการพัฒนา 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

-  เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปง 
ปก 

เท่ากับจํานวนของ
พนักงานส่วน
ตําบลและ
พนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติ งานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส่วนราชการอื่น 
- สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรมใน       
สายงานผู้บริหารตามแผน   
การดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสัยทัศน์ในการ       
ทํางานของผู้บริหาร 

ต้น 
กลาง 

พนักงานส่วน
ตําบลสายงาน
ผู้บริหารทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

พนักงานส่วนตําบลสาย
งานผู้บริหารมีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 

- ส ถ า บั น พั ฒ น า
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

 2.2 โครงการฝึกอบรม          
สายงานผู้ปฏิบัติตาม
แผนการดําเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ 

ปก/ชก 
ปง/ชง 

พนักงานส่วน
ตําบลสายงานผู้
ปฏิบัติทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ         
แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

พนักงานส่วนตําบลสาย
งานผู้ปฏิบัติมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  

 2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 
 

พนักงานส่วน
ตําบล
ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง
ทุกคน 

30,000 ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบริการ
ประชาชน และสามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างปกติ
สุข 

-กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
- ส่วนราชการอื่น 
- หน่วยงานภายนอก  



วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

3. การศึกษาหรือดู
งาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อนําความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทุกคน 

200,000 ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

พนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างประจํา    
ได้รับวิสัยทัศน์ใหม่
และนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 
  

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
สํานักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง สังกัด
สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรสังกัด
สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ 
ดําเนินการ  

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองคลัง 
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองคลัง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ 
ดําเน ินการ  

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองช่าง 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ 
ดําเน ินการ  

 
 
 
 



วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

 4.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองการศึกษาฯ 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ 
ดําเน ินการ  

 4.5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองสวัสดิการสังคม 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ 
ดําเน ินการ  

 4.6 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย          
ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

บุคลากรของกองช่าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ 
ดําเน ินการ  

 4.7 โครงการประชุม
ประจําเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- เพื่อซักซ้อมทบทวน 
และวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

สามารถวางแนว
ทางการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองสาธารณสุขฯ 

         
 



วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

5. การสอนงาน 
การใหค้ําปรึกษา
หรือวิธีการอื่น 

5.1 โครงการสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท 

- เพื่อยกระดับความรู้
ของบุคลากร 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทุกคนที่
เข้าร่วมโครงการ 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

สามารถนําความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
กับตําแหน่ง 

สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

 5.2 โครงการอื่น ๆ ที่สามารถ
กําหนดได้ภายหลังตามความ
จําเป็นและสถานการณ ์ 

- เพื่อรองรับนโยบาย
ที่ได้รับมอบ 

ปก/ชก 
ปง/ชง 
ต้น 
กลาง 

 

พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

สามารถนําความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
กับตําแหน่ง 

สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ส่วนที่ 5 

การตดิตามและประเมินผลการพัฒนา 

 

 

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสว่นตําบล 
 

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ด่านขุนทดประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล    ประธานกรรมการ 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   กรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                        กรรมการ 
3. หัวหน้าส่วนทุกส่วน                                  กรรมการ 
4. บุคลากร                        กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
ตัวชี้วดัและขอ้เสนอระดบัเป้าหมาย  
 

1.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 – 2563 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
2.  ระดับความโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลดีข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี                    

         พ.ศ.2561 เทียบกับปีพ.ศ.2560 
3.  ระดับความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลสูงข้ึนมากกว่า             

          ร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
4.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหารส่วน- 
ตําบล เพิ่มสูงข้ึนมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
5. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ
บาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจํานวนประชากรท่ีสุ่มทดสอบ 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากกว่าร้อยละ    
60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
วัตถุประสงค์   
      แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ทั้งน้ีงานการเจ้าหน้าที่ จะได้นําผลจากการสํารวจไปจัดทําแผนฝึกอบรม
ประจําปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากท่ีสุด  
 
ตอนท่ี 1   ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

   1.1  ช่ือ-นามสกุล.......................................................................ตําแหน่ง......................................................... 
          หน่วยงาน..............................................................กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน........................................................... 
          อายุ.........................ปี อายุราชการ.........................ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................... 
 

   1.2  สถานภาพการรับราชการ 
     � พนักงานส่วนตําบล     � ลูกจ้างประจํา  
� พนักงานจ้างตามภารกิจ  � พนักงานจ้างท่ัวไป  

 

   1.3  สถานภาพการปฏิบัติงาน 
           � ผู้ปฏิบัติงาน   � หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน                               
           � ผู้อํานวยการกอง//สํานัก/สํานักงานหรือเทียบเท่าระดับกอง              
� อื่นๆ .............................................................. 
 

   1.4  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
           � งานบริหาร         � งานวิชาการ          � งานสนับสนุน    � งานบริการ             
 

   1.5 ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
     1. ............................................................................................................................................................. 
     2. ............................................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................................. 
4. ............................................................................................................................................................. 

     5. ............................................................................................................................................................. 
6. ............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2   ความต้องการในการฝึกอบรม 
 

2.1  ท่านต้องการพัฒนางานของท่านในเร่ืองใดบ้าง (ตัวอย่างเช่น ทักษะเฉพาะตําแหน่ง/ทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์/ทักษะทางด้านการใช้ภาษา/การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น) 

 

ลําดับ ความรู้ หรือทักษะความชํานาญ หลักสูตรที่ใช้อบรม ระดับความเร่งรีบ 

 ท่ีสามารถพัฒนาด้วยการอบรม  เพื่อการพัฒนา  รอได้  ปานกลาง  มาก  
            
      
      
      
      
      
             
            
            
             
  
    2.2  ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด (หากมีความประสงค์ระบุเดือน โปรดระบุ) 
            …………………………………..……………………………………….……………………….…………………………………….….…. 
            …………………………………..……………………………………….……………………….…………………………………….….…. 
            …………………………………..……………………………………….……………………….…………………………………….….…. 
    2.3  ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
            …………………………………..……………………………………….……………………….…………………………………….….…. 
            …………………………………..……………………………………….……………………….…………………………………….….…. 
            …………………………………..……………………………………….……………………….……………………….………….….…. 
 
ตอนท่ี 3  การส่งแบบสํารวจคืนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   
             อน่ึงขอให้ท่านได้ตอบแบบสํารวจแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่  21 สิงหาคม 2560 สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเ ติมได้ ท่ี  งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท ์                       
044-389922 ต่อ 101 
 
         
  

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี. 
 



                      
แบบสํารวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน (สําหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

วัตถุประสงค์   
      แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ทั้งน้ีงานการเจ้าหน้าที่ จะได้นําผลจากการสํารวจไปจัดทําแผนฝึกอบรม
ประจําปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากท่ีสุด  
 
ตอนท่ี 1   ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

              ช่ือกอง / ส่วน........................................................................................................................... 
              ผู้ตอบแบบสํารวจ ช่ือ..............................................สกุล............................................................ 
              ตําแหน่ง.......................................................................................... ระดับ .............................. 

 
ตอนท่ี 2   สภาพปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1.  ท่านคิดว่าควรปรับปรุงพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านในด้านใดบ้าง? 
1.1   …………………………………………………………….……………….…………………….………………………… 

  1.2  …………………………………………………………………….……………………………………………..………… 
  1.3  ……………………………………………………………………………………………………...…………..…………. 

1.4   ………………………………………………………………………………………………………………...…..………. 
1.5  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  การทํางานของท่านมีปัญหาในเร่ืองใดบ้าง? 
2.1  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
2.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  มีอะไรบ้าง? ท่ีท่านอยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทําได้  ซึ่งในปัจจุบันยังทําไม่ได้ 
3.1    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.5    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ท่านเคยฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในเร่ืองใดแล้วบ้าง? 
5.1    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2    …………………………………………………………………………………………………………………………… 



5.3    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.4    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.5    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.  ท่านคิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ต้องการให้ท่านช่วยเหลือในเร่ืองใดบ้าง? 
5.1    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.4    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.5    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ในบรรดาหัวข้อเหล่านี้ท่านเห็นว่า เร่ืองใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ 
บัญชาของท่านมากที่สุด ใส่เคร่ืองหมาย  � หน้าหัวข้อที่ต้องการ 

 
หัวข้อ ใส่เคร่ืองหมาย � 

1. บทบาท – หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
2. ความรู้ด้านการปฏิบัติงานข้ันพื้นฐาน  
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
5. ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน  
6. การบริหารงานบุคคลสําหรับผู้ปฏิบัติงาน  
7. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
8. วินัยแบบสร้างสรรค์  
9. เทคนิคการออกหนังสือเตือน  และคําเตือน  

10. มนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน  
11. การส่ือข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ  
12. การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน  
13. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  
14. การเป็นผู้นํา  
15. การขจัดข้อร้องทุกข์และเทคนิคการให้คําปรึกษาหารือ  
16. การสร้างทีมงานและสร้างความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงาน  

 
ตอนท่ี 2  การส่งแบบสํารวจคืนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   
             อน่ึงขอให้ท่านได้ตอบแบบสํารวจแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันท่ี  21 สิงหาคม 2560 สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเ ติมได้ ท่ี  งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์                    
044-389922 ต่อ 101 

   ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี. 



 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  

 

การสํารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด  
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
  การสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล            
ด่านขุนทดวัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และจัดทําแผนฝึกอบรมประจําปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถ่ินในส่วนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ข้อมูลทั่วไป  
  ผู้ตอบแบบสอบถาม  46 คน จากท้ังหมด 6 กอง/ส่วน (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการกระจายของข้อมูล
อย่างครอบคลุมท่ัวถึงท้ังเพศ อายุ การศึกษาประสบการณ์ และหน้าท่ีความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนตําบล คิดเป็นร้อยละ 54.35 เป็นลูกจ้างประจํา คิดเป็น
ร้อยละ 2.17 เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.57 เป็นพนักงานจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.91 

ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 58.33 เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ  
16.67 เป็นผู้จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25 เป็นผู้จบการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 
  เม่ือพิจารณาจากประสบการณ์ในการทํางาน พบว่าร้อยละ 54.17 มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.33 
มี อายุงานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 12.5 มีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี  
 
หลักสูตรตามความต้องการของบุคลากร 

หลักสูตรท่ีความต้องการมากที่สุดตามลําดับมากไปหาน้อย คือ    
ลําดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 บทบาท – หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่ง 
65 

2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

25 

3 ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน 10 
4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 5 
5 การอบรมหลักสูตรทางวินัย  5 

  
 
 
 
 



2 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50.98 พอใจท่ีเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี ระยะเวลา

ฝึกอบรม 2-3 วัน ร้อยละ 37.61 พอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลา 5-7 วัน ร้อยละ 4.11  พอใจในหลักสูตรท่ีมี
ระยะเวลา 8-15 วัน และมีเพียงร้อยละ 1.61 ท่ีพอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลามากกว่า 15 วันข้ึนไป ทั้งน้ี ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก 

 
สถานท่ีฝึกอบรม  
  ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบเท่ากัน เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดนครราชสีมา หรือใกล้เคียง 
เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล                
ด่านขุนทด จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
นําข้อมูลท่ีเป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การ
ประเมินติดตามผลการอบรมให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทําแผนฝึกอบรม
ประจําปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถ่ินในส่วนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

ที่                          -                         วันที่  .........  สิงหาคม 2560                                                    

เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

1. เร่ืองเดิม 
  ด้วยแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด จะได้ส้ินสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน 2560 นี้  
 

2. เร่ืองจริง 

  เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงต้องมีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557-2560 ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ในการ
ประชุมคร้ังที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและดําเนินการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0209.3/10532 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 – 2560 ในการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 

 

3. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  ตามระเบียบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเร่ือง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบันข้อ  270 “ ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นประธานกรรมการ 

(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     เป็นกรรมการ 

(3) ผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น   เป็นกรรมการ 

(4) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

4. เร่ืองพิจารณา 

ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

1. นายก อบต.ด่านขุนทด    ประธานกรรมการ 

2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   กรรมการ 

3. ผู้อํานวยการกองช่าง     กรรมการ 

4. ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 

5. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ    กรรมการ 

6. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ    



7. หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.        กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ให้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้คํานึงถึงภารกิจ 
อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กฎหมาย
ว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

                ศศิธร  พรหมรังสิต 
                                 (นางสาวศศิธร  พรหมรังสิต) 
                                นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 
   
 

ความเห็น   หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. 
................................................................... 
................................................................... 

 

ลงช่ือ           วรันต์ภรณ์  วิทยารัตน์ 
(นางสาววรันต์ภรณ์  วิทยารัตน์)  

                               หัวหน้าสํานักปลัด  
                                    

            

 

ความเห็น   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ความเห็น  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
........................................................................   .........................................................................  
........................................................................  .........................................................................  
 

ลงช่ือ เมืองแมน ศิษย์สุวรรณ    ลงช่ือ      วาเรนทร์ ประภาสุชาติ 
        (นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ)               (นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด     
 

  

   

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ท่ี  574/2560 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 

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

                อาศัยอํานาจตามความในข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัด
นครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่             
24 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.            
ท่ี มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ดังน้ี 

 

1. นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ       นายก อบต.ด่านขุนทด    ประธานกรรมการ 

2. นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ       ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   กรรมการ 

3. นายพีรวุธ  วงศ์สาโรจน์       ผู้อํานวยการกองช่าง       กรรมการ 

4. นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล     ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 

5. นางสาววรันต์ภรณ์  วิทยารัตน์      หัวหน้าสํานักปลัด       กรรมการ 

6. นายสุนัน  บํารุง           ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ    กรรมการ 

7. นางชญาภา มาตรังศรี        ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม         กรรมการ 

8. นางปิยนันท์  ปิ่นบรรเทา             ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ    กรรมการ 

9. นางสาวศศิธร  พรหมรังสิต       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ            กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มีหน้าท่ีจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557-2560 ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน (ก.ถ.) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 ซ่ึงแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและ
ดําเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0209.3/10532 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 เร่ือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 – 2560 ในการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งน้ันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                   ส่ัง ณ วันท่ี 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 

      วาเรนทร์  ประภาสุชาติ 

                                (นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 



การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

วันท่ี 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 

 

ผู้เข้าประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ ประธานกรรมการ วาเรนทร์ ประภาสุชาติ 
2 นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ กรรมการ เมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 
3 นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน์ กรรมการ พีรวุธ วงศ์สาโรจน์ 
4 นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล กรรมการ ธันยพัต ธัญธนัชพรกุล 
5 นางสาววรันต์ภรณ์  วิทยารัตน์ กรรมการ วรันต์ภรณ์ วิทยารัตน์ 
6 นายสุนัน บํารุง กรรมการ สุนัน บํารุง 
7 นางชญาภา มาตรังศรี กรรมการ ชญาภา มาตรังศรี 
8 นางปิยนันท์ ปิ่นบรรเทา กรรมการ ปิยนันท์ ปิ่นบรรเทา 
9 นางสาวศศิธร พรหมรังสิต กรรมการและเลขานุการ ศศิธร พรหมรังสิต 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

วันท่ี 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

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

 

ผู้มาประชุม 
8. นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ      ประธานกรรมการ 
9. นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ           กรรมการ 
10. นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน์           กรรมการ 
11. นางสาวธันยพัต ธัญธนัชพรกุล        กรรมการ                                 
12. นางสาววรันต์ภรณ์ วิทยารัตน์           กรรมการ 
13. นายสุนัน บํารุง          กรรมการ 
14. นางชญาภา มาตรังศรี   กรรมการ 
15. นางปิยนันท์ ปิ่นบรรเทา   กรรมการ  
16. นางสาวศศิธร พรหมรังสิต   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
                     - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
                      - 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  เม่ือกรรมการฯ มาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ดังนี ้
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 
 
วาระที่ 2  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน 

- ไม่มี – 
 

วาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ช้ีแจง 
 

เลขานุการฯ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ 
2558 – 2560 จะได้ส้ินสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนั้นตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน  



หมวดที่ 12 ส่วนท่ี 3 ข้อ 269 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ันเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลข้ึน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 
2561 – 2563 ตามคําส่ัง อบต.ด่านขุนทด ท่ี 574/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

  ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2557 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 
2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบล                
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน            
พ.ศ.2557 -2560 ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ใน
การประชุมคร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและ
ดําเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0209.3/10532 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม  
2556 เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 - 2560 ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทํา
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อพิจารณา ดังน้ี  

 

 3.1  พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร  
 

 ประธานฯ ขอให้ปลัด อบต.ฯ ช้ีแจง 
 

  ปลัดอบต.ฯ ช้ีแจงว่า การกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรน้ัน ต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 - 2560 ตามมติคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวันที่ 11 
มิถุนายน 2556 ซึ่งแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและดําเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย            
ที่ มท 0209.3/10532 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 – 2560 ในการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล โดยก่อนอื่นต้องวิเคราะห์
ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  
จําเป็นต้องศึกษาทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ินโดยสังเขป 
รวมทั้งปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดระบบการพัฒนา
บุคลากรของจังหวัดอย่างทั่วถึงตรงตาม เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล อย่างมีคุณภาพเพิ่มข้ึน โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย 

 

จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตามเอกสารที่ทาง
เลขานุการฯ ได้เสนอไปในเบื้องต้นแล้ว  

 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี ้
 
  



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก  
 

จุดแข็ง 
ลําดับ ประเด็น 
1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  
2 บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสําเร็จ  
3 อบต. จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  
4 บุคลากรทํางานเป็นทีมได้ดี  
5 บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ  
6 บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม  
8 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของบุคลากร  
9 งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม  
10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช้งาน ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
11 อบต. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  
12 อบต. มีการจัดส่ิงจูงใจท่ีส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุประสิทธิผล  
13 บุคลากรในจังหวัดมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันท้ังผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน

ด้วยกัน  
14 บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของ อบต. เป็นอย่างดี  

 
จุดอ่อน 

ลําดับ ประเด็น  
1 บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
2 การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์  
3 การดําเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานตํ่าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง  
4 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  
5 อบต. ไม่มีการกําหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
6 อบต. ไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน  
7 การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  
8 บุคลากรขาดการทํางานเชิงบูรณการ  
9 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่าใช้ 

ผลสําเร็จของงาน  
10 ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ  
11 บุคลากรของ อบต. มีการโอนย้ายบ่อย  
12 วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อ บุคลากร

อย่างเท่าเทียมกัน  
13 อบต. ขาดการติดตามประเมินผลด้านกําลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  



14 บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
15 ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย  
16 อบต. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ  
17 ไม่มีการวางแผนกําลังคนท่ีเป็นระบบ เพื่อทดแทนกําลังคนที่ขาดแคลน  
18 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านกําลังคนยังถูกนํามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ  
19 บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
20 อบต. ยังคงประสบปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
21 บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
22 อบต. ขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง  

 

โอกาส 
ลําดับ  ประเด็น  
1 การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหาร ทําให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร  
2 ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ทําให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
3 ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ทําให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวข้ึน  
4 การปรับระบบโครงสร้างตําแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ บุคลากร 

และทําให้บุคลากรทํางานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทํางานของท้องถ่ิน ส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส  
6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถส่ือสารและทําความเข้าใจกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
7 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และทําให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง  
8 นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถ่ินมากข้ึน  

9 การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทําให้บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญมากข้ึน  

10 ประชาชนมีความต้องการบริการท่ีมีคุณภาพ ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองเร่งพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร  

 

ภัยคุกคาม 
ลําดับ ประเด็น 
1 การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจ ุแต่งตั้ง การเล่ือน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ทําให้การวาง 

อัตรากําลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
2 ความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง ทําให้ อบต. ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา 
3 กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
4 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างส่ิงจูงใจ 
5 ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ทําให้ศักยภาพของบุคลากรไม่

เท่าเทียมกัน ยากแก่การทํางานร่วมกัน 



6 การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ทําให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ จังหวัด 

7 ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถ่ินและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อการ 
โอนย้ายบุคลลากร 

8 การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ทาํให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 
เปล่ียนแปลง  

ที่ประชุมได้ร่วมกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนา ในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561 – 2563 ดังน้ี 

 

วัตถุประสงค์การพัฒนา 
1.1 เพื่อนําความรู้ท่ีมีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบล 
1.2 เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการ

พัฒนาตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
1.3  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลท่ีสุด 
1.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถ่ินให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงาน   

ดังน้ี  
        1)  ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
        2)  ด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  

                  3)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  
                  4)  ด้านการบริหาร  
                  5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
 

เป้าหมายการพัฒนา   
1.1 บุคลากรท่ีบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ          
1.2  บุคลากรได้รับการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ   

1.3  บุคลากรได้รับการพัฒนาทุกตําแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ป ี 

1.4  บุคลากร ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
1.5  มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมหรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ไม่น้อย  

       กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
 

ที่ประชุมได้ร่วมกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 - 2560 ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 
2556 ซึ่งแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0209.3/10532 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 - 2560 ในการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นําและ
องค์การ สุจริตธรรม ที่มีศักดิ์ศรี  



กลยุทธ์ที่ 1.1  ยกย่องบุคลากร / ผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคล่ือนคุณธรรม   
กลยุทธ์ที่ 1.2  สร้างองค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรี (Organizational Integrity)   
กลยุทธ์ที่ 1.3  กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถ่ิน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ในรูปแบบต่าง ๆ  

กลยุทธ์ที่ 2.1  ปลูกจิตสํานึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม 
                  ราโชวาท 
กลยุทธ์ที่ 2.2  กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุก 
                  ระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สํารวจ ให้คําปรึกษา แนะนํา และข้อมูล 
                  ข่าวสารด้านธรรมาภิบาล                
กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
กลยุทธ์ที่ 2.5  กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคม 

        อาเซียนและสู่มาตรฐานสากล  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   
กลยุทธ์ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  

        โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 3.2  ขับเคล่ือนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ    
กลยุทธ์ที่ 3.3  ขับเคล่ือนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ 
                  กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง    
กลยุทธ์ที่ 4.2  เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมและการ 

        ติดตามสถานการณ์การทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

ตัวชี้วัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย  
 1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 – 2563 ในการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 2. ระดับความโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลดีข้ึน อย่างน้อย

ร้อยละ 20 ในปี 2561 เทียบกับปี 2550 
 3. ระดับความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการทํางานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลสูงข้ึน มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา 
 4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มสูงข้ึนมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 



 5. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเข้าใจและประยุกต์หลัก
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จํานวนประชากรท่ีสุ่มทดสอบ 

 6. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่
เพิ่มสูงข้ึนมากกว่าร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

 
 
 
 3.1  พิจารณากําหนดหลักสูตรการพัฒนา   
 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ช้ีแจง  
 

  เลขานุการฯ ช้ีแจงว่า ตามท่ีได้ดําเนินการส่งแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรม 
และพัฒนาบุคลากร ให้กับ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง จํานวน 46 ชุด  
และส่งแบบสอบถามต้องการในการฝึกอบรบ (สําหรับผู้บังคับบัญชาช้ันต้น) จํานวน 6 ชุด ได้ทํา 
การสรุปแล้ว ดังนี้ 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  
 

การสํารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด  
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
  การสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล            
ด่านขุนทดวัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และจัดทําแผนฝึกอบรมประจําปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถ่ินในส่วนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 

 

ข้อมูลทั่วไป  
  ผู้ตอบแบบสอบถาม 46 คน จากทั้งหมด 6 กอง/ส่วน (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการกระจายของข้อมูล
อย่างครอบคลุมท่ัวถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษาประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนตําบล คิดเป็นร้อยละ 54.35 เป็นลูกจ้างประจํา คิดเป็น         
ร้อยละ 2.17 เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.57 เป็นพนักงานจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
23.991 

ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 58.33 เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 16.67 
เป็นผู้จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25 เป็นผู้จบการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 
  เม่ือพิจารณาจากประสบการณ์ในการทํางาน พบว่าร้อยละ 54.17 มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.33 
มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 12.5 มีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี  
 

หลักสูตรตามความต้องการของบุคลากร 



หลักสูตรท่ีความต้องการมากที่สุดตามลําดับมากไปหาน้อย คือ    
ลําดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 บทบาท – หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่ง 
65 

2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

25 

3 ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน 10 
4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 5 
5 การอบรมหลักสูตรทางวินัย  5 

  
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม   

ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50.98 พอใจท่ีเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี ระยะเวลา
ฝึกอบรม 2-3 วัน ร้อยละ 37.61 พอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลา 5-7 วัน ร้อยละ 4.11  พอใจในหลักสูตรท่ีมี
ระยะเวลา 8-15 วัน และมีเพียงร้อยละ 1.61 ท่ีพอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลามากกว่า 15 วันข้ึนไป ทั้งน้ี ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก 

 

สถานท่ีฝึกอบรม  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดนครราชสีมา หรือใกล้เคียง 
เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผลการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงานสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบล                

ด่านขุนทด จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
นําข้อมูลท่ีเป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การ
ประเมินติดตามผลการอบรมให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทําแผนฝึกอบรม
ประจําปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถ่ินในส่วนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดหลักสูตรการพัฒนา ตามเอกสารท่ีทาง
เลขานุการฯ ได้เสนอไปในเบื้องต้นแล้ว  

 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี ้
 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

ลําดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 



ปฏิบัติราชการ เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี 
โครงสร้างของงาน และนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบั ติ ง านในหน้า ท่ี รับ ผิดชอบให้ มีประ สิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตําแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหน่ง
หน่ึงตําแหน่งใดโดยเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเร่ืองการวางแผน การมอบหมายงาน การจูง
ใจ การประสานงาน เป็นต้น 

5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม และ
จริยธรรม 

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า ในส่วนของวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ  และงบประมาณในการ

พัฒนา มอบหมายให้ ปลัดอบต.ฯ  และหัวหน้าสํานักปลัดฯ โดยมีเลขานุการฯ เป็นผู้ช่วย ในการ
ระบุวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ  และงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2557 – 2560 ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ หนังสือส่ังการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอ         
ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561 -2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมแผนอัตรากําลัง 
3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันท่ี 5 กันยายน 2560 โดยการประกาศใช้แผนพัฒนา
บุคลากรนี้ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

วาระท่ี 4        เร่ืองอ่ืนๆ 

    -  ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลังจากดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณ
และขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 
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