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การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ นั้น 
ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือ โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ 
มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองกระบือ ต่อไป 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

********************************* 
 
๑.  หลักการและเหตุผล  

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ 
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)ก าหนดเช่น การพัฒนาด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็
ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนา
ของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนต าบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆได้ และอาจ
กระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ส านักคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ เป็นเครื่องมือ ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง  
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ไว้  ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

ส านักงาน ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี  

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

 
 

กองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น 

 -งานก่อสร้าง 

- งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร  

 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  

กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น 

-งานบริหารการศึกษา 

-งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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โครงสร้างของส านกังานปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) (๑)   -นักวิเคราะห์นโยบายฯ (ปก./ชก.) (๑)           -นิติกร (ปก./ชก.)(๑)    -นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)(๑)      -นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)(๑) 
- นักจัดการงานท่ัวไป(ปก./ชก.) (๑)   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
พนักงานจ้างตามภารกจิ           -ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ(๑)          
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(๑)                                               
พนักงานจ้างทั่วไป                  

- พนักงานขับรถยนต์ (๑)      

- นักการ (๑)                
- คนงาน (๑)                 

- ยาม (๑) 
 
 
 
     
 

 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (๑) 

 

งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคด ี

 
งานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภยั 

 

งานบริหารท่ัวไป 

 

งานสวัสดิการ และ
พัฒนาชุมชน 
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โครงสร้างกองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (๑)            –นักวิชาการเงินและบญัชี(ปก./ชก.) (๑)      –นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลจ.ประจ า) (๑)   - นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก.) (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ                    - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)(๑) 

                     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)               
      

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (๑) 

งานการเงิน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   งานบัญชี  
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โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- นายช่างโยธา (ปง/ชง)  (ว่าง(๓)) 
        พนักงานจ้างตามภารกจิ  
          - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
          - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น  
(๑)  

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
งานประสานสาธารณูปโภค  
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) (ว่าง(๑))  
- ครู (๓) (ว่าง๒) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
                             -ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๔) (ว่าง(๑)) 
         พนักงานจ้างทั่วไป 

           -คนงาน (๑) 
   

 
 

ผู้อ านวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (๑) 

 

งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  
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2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   

อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ ต าแหน่งเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 21-3-00-1101-001 นางมัลลิกา  ศรีอินทร ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น กลาง  

2 28-3-00-1101-002 นางดวงกมล ปาลเกลี้ยง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

3 21-3-01-2101-001 นายวิชาญ  จันทร์สุวรรณ ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป 
อ านวยการ
ท้องถิ่น ต้น   

4 ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นางธัญสินี  เพ็ชรสุก  นักจัดการงานทั่วไป  วิชาการ ช านาญการ  

5 21-3-01-3102-001 น.ส.จิระภา  อรณุจิตร ์  นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ  
6 ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ น.ส.สริินทิพย์  พรมอิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ช านาญการ  
7 21-3-01-3105-001 น.ส.วาสณา  ศรีทองฉิม  นิติกร วิชาการ ช านาญการ  

8 ๒๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ จุฑารัตน์  พรหมทอง  นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปฏิบัติการ  

9 21-3-01-3810-001 นายสรธร  ภิญโญรตันโชต ิ  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วิชาการ ปฏิบัติการ  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      

10 - น.ส.อรวรรณ  คงกล้า - ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 

11 - นางทัศนีย์  นาคคง - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 
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ที ่ ต าแหน่งเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างทั่วไป      

12 - นายลือศักดิ์  สุวรรณ์สงัข์ - พนักงานขับรถยนต์ - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 

13 - นางพชัรี  ยอดอินทร ์ - นักการ - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 

14 - นายสมเชษฐ์  ชายใหม่ - คนงาน - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 

15 - นายชูศักดิ์  สุดแก้ว - ยาม - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 

 กองคลัง       

16 ๒๑-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑ นางนิภา  ศิริสมบัต ิ ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อ านวยการ ต้น  

17 ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ นางไปรดา  จันทรส์ุวรรณ์ - นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ  

18 ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ นายอนนัต์  นาคสุข - นักวิชาการคลัง วิชาการ ปฏิบัติการ  
19 ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ น.ส.ยุพาพนิ  ถนอมช ู - นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ช านาญการ  
20 21-3-04-4203-001 นายอดิศัย  นพรัตน ์ - เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  

 ลูกจ้างประจ า       

21 - นายธีรวชิญ์  เกียรติศักดิ์ - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)      

22  - นายปรัชญา  พูลจันทร์ - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 
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ที ่ ต าแหน่งเลขที่ ชื่อ - สกุล 
ผู้ด ารงต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 
/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ 
หมายเหตุ 

 กองช่าง       

23 ๒๑-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ นายสธุรรม  แต้ตระกูล ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อ านวยการ ต้น  

24 ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ - - นายช่างโยธา ทั่วไป ปง./ชง. รับโอน 

25 ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐2 - - นายช่างโยธา ทั่วไป ปง./ชง. ขอ บ/ช กสถ. 

26 ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐3 - - นายช่างโยธา ทั่วไป ปง./ชง. รับโอน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)      

27 - น.ส.นาตยา  หมื่นแก้วทอง - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - -  

28 - นายอดิศร  สุตตาพงศ์ - ผช.นายช่างไฟฟ้า - -  

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      

29 ๒๑-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ น.ส.จาริยา  ด าดุก ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นักบริหารงานศึกษา อ านวยการ ต้น  

30 ๒๑-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ - - นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. รับโอน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ      

31 213086600441 - ครู  - - - รับโอน 

32 213086600443 - คร ู - - - ขอ บ/ช. กสถ. 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)      

33  - นางปาริชา  ศรีภาวินทร ์  - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 

34  - นางอ าภา  นุ่นแก้ว - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 

 พนักงานจ้างท่ัวไป      
35  นายชัยยุทธ์ เทพอินทอง - คนงาน - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง

ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 
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ที ่ ต าแหน่งเลขที่ ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ 
หมายเหตุ 

 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน      

36 213086600442 นางจ าเนียร  คงเมือง ครู  - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)      

37 - นางอารมย์  นารีเลิศ  - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 

38 - - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
2566 คงต าแหน่งไว้ 
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บทที่ ๒ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

********************************* 
 

๒.๑  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ
และประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ อันประกอบด้วย พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก 
รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้รับการบริการ                 
ที่ดมีีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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บทที่ 3 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ต้อง
เป็นการจัดท ายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้น เป็น ส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้ความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือในทุกๆยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่
เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้จัดการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนการในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
องค์กร 
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือ นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดยุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้
ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงด าเนินการ
ก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 

  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ” 
คน” ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ทีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่อง “คน” ที่จะท าให้องค์กรบรรลุหรือ
ไม้บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  -เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจ านวนมาก 
  -เป็นการระดมสมอง โดยสิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อนเป็นล าดับแรกๆ 
  -เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆด้านที่เก่ียวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควรจ ากัด
เฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ้งจะช่วย
สนับสนุนผลการจัดท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
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ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล 

ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่างๆมีความถูกต้องโยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุนการคิด
วิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึงกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองคก์ร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการพัฒนา
ผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอ่ืนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการด าเนินงาน
แบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
  ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ จัดล าดับ
ความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากข้ันตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุงเพื่อ
คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้วมา
ก าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา 
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มาสู่
การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การ
ประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และความส าเร็จ
ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร จะ
ได้ทราบถงึความก้าวหน้าตามแผน และเม่ือเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้รับผิดชอบ
เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

 ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลายๆด้นมาสรุปผลและวิเคราะห์
เพ่ือประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถมาใช้ในการพัฒนาแก้ไขใน
ส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอกงระบือ ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง
คือ 
  1.การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร 
  2.การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร 
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากท่ีมา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสอบถามความคาดหวัดในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผู้บริหาร 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1.บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 
  2.การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพ่ิมเติม 
  3.การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
  4.การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 
  5.การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญดังนี้ 
  -โครงสร้างข้าราชการจ าแนกตามช่วงอายุ 
  -อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
  -สัดส่วนข้าราชการชายหญิง 
  -ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
  -ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 
  จาการวิเคราะห์ที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังกล่าวข้างต้น ผลการวิเคราะห์พบว่าใน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือจะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังที่หายไปจา
การโอน(ย้าย ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารองค์กร ความ
พร้อมของก าลังคนที่จะทดแทนก าลังคนที่หายไปนอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจ านวนวันที่ได้รับ
จาการพัฒนาของข้าราชการนั้นต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
  สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า HR 
SWOT เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจาการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ท าให้รู้

สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน  
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการสาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

๖. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆส าหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่        
จ านวนประชากร   และภารกิจ     
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      บทท่ี 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่างๆจากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อีกทั้งได้มีการปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ใหม่ และ
จัดท าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเพ่ือสื่อสารให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 

  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยคุณธรรม
มุ่งม่ันและทุ่มเทเพ่ือผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 

 พันธกิจ 
 1.พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
 2.สร้างเสริมวัฒนธรรม  และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองกระบือ 
 3.ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
 4.พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566  

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 
3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร”คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการจูงใจ

พัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 

1.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือหลัก
ในการบริหารจัดการพัฒนา 

1.ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง2.จ านวนวันที่
ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อปี 

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึง
ประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 

1.จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนาหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 

2.ผลการส ารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3.สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร”คน”ที่
เข้มแข็งให้แก่แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการจูงใจ
พัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น าและ
การบริหารคน 

2 . ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทั ศ น ค ติ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความ
ความสุข 

1.จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 

2.ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 

5.ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

1.จ านวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 

2.ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
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บทที่ 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

********************************* 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้

พิจารณาและให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร 
และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ประกอบด้วย  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หัวหน้าส านักปลัด 
3. นักจัดการงานทั่วไป 
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นิติกร 
7. นักพัฒนาชุมชน 
8. นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
9. พนักงานจ้าง 

กองคลัง 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นักวิชาการคลัง 
4. นักวิชาการพัสดุ 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ 
6. ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 

กองช่าง 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 
3. พนักงานจ้าง 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
2. คร ู
3. พนักงานจ้าง 
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การก าหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น  
การจัดฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 
และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการท างาน การมอบหมายงาน
การหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
 

  การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการ
ไว้ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการ
ก าหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการ 

พัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน 
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการ
บริหารจดัการพัฒนา 

1.ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการ
ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ในระดับที่องค์กรคาดหวัง 

2.จ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนา
เฉลี่ยต่อป ี

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล 
1.2 โครงการจดัท า Development 
Road Map เพื่อใช้พัฒนาข้าราชการ
ทุกสายงาน 
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการทีอ่ยู่
ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าทีร่าชการ 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หลักของ 
อบต. 
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบการปฏิบตัิงานใหม ่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านการ
พัฒนาองค์กร 
1.7 โครงการพัฒนาบุคลากร
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
 
- 
 
 
/ 
 
- 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

- 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 

-ความส าเร็จของการปรับปรุง
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล 
-ความส าเร็จของการจัดท า 
Road Map  
-ร้อยละของข้าราชการทีผ่่าน
การทดลองงาน 
-จ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนา 
3 วันต่อคนต่อปี 
 
 
-ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย 
-ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย 

การ
ฝึกอบรม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการ 

พัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
2.เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น 

1.จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริม
คุณธรรม และจิตอาสา 

2.ผลการส ารวจภาพลักษณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรต่อสังคมภายนอก 

1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่ายคณุธรรม 
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับ อบต.
ด้วยจรรยา พนักงานส่วนต าบล 
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถใน
การบริการและจัดการชุมชน 
1.4 โครงการเสริมสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรม 
 
1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนใหม้ี
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 

/ 
 
- 
 
/ 
 
- 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

- 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 

-มีเครือข่ายคณุธรรมอย่าง
น้อย 3 เครือข่าย 
-ร้อยละของบุคลากรที่รู้
ข้อบังคับ 
-มีการช่วยเหลือชุมชนอย่าง
น้อยจ านวน 3 วันต่อคนต่อปี 
-ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย 
-จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
-จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน 

การ
ฝึกอบรม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการ 

พัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
3.สร้างภาวะผู้น า และ
ทักษะด้านการบริหาร”
คน”ที่ เข้มแข็งให้แก่แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
ก า ร จู ง ใ จ พั ฒ น า แ ล ะ
ม อ บ ห ม า ย ง า น
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซึ่ งด ารงต าแหน่ ง
ผู้ บั งคับบัญชาที่ ได้ รั บการ
พัฒนาในเรื่องภาวะผู้น าและ
การบริหารคน 

2.ผลการประเมินทัศนคติของ
บุคลากรต่อผู้บังคับบัญชา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมนิ 
Leadership competency แบบ 
360 องศา 
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และ
ทักษะการให้ค าปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อ
สร้างผู้บังคับบญัชาช้ันเลิศ 
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์แก่
ผู้บังคับบัญชา  
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรม
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
- 
 
 
/ 
 
 
- 
 
 
/ 
 
 
 

- 
 
 
/ 
 
 
- 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 

-ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบการประเมิน 
 
-จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 
 
-จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 
 
-ความส าเร็จของ Road Map 
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
-จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน 

การ
ฝึกอบรม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการ 

พัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
4.สร้างวัฒนธรรมการ
ท า ง านร่ วมกั นอย่ า งมี
ความความสุข 

1.จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรเข้ า ร่ วมกิ จกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 

2.ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของพนักงานส่วนต าบล 
  

- 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

-ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบการประเมิน 
 
-จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 
 
-ความส าเร็จของ RoadMap 

การ
ฝึกอบรม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนด 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการ 

พัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
5.ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.จ านวนความรู้/บทความ/
นวัตกรรม เฉลี่ ยต่ อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 

2.ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

1.การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ภายใน ภายนอก อบต. 
2.การจดัความรู้อย่างเป็นระบบ 
3.การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้
4.ปรับปรุงรูปแบบเอกสารข้อมลูให้
เป็นมาตรฐาน สมบูรณ ์
  

/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

-บุคลากรในองค์กรมีความรู้
เพิ่ม 
 
 
 

-ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
ความรู้ของ
บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
-รวบรวม
ความรู้ตดิ
ประกาศ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนด 
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บทท่ี 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและการติดตามประเมินผล 

********************************* 

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 

    งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ตามหลักสูตรต่างๆที่ก าหนด ดังนี้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖4   งบประมาณทั้งสิ้นรวม   505,000  บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5   งบประมาณทั้งสิ้นรวม   510,000 บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๖6   งบประมาณทั้งสิ้นรวม   52๐,๐๐๐ บาท 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินการ ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจ 

ส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ต้องการผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามรถเชิงสมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะตามภาระงาน 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกต าแหน่งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี 

ซึ่งเป็น Competency ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประกอบด้วย  
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1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการ 

ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ผู้รับบริการอาจเป็นประชาชนทั่วไปหรือบุคลากรภายในองค์กร 
 
   1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้ง
หลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของสถาบัน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   1.3) การมุ่งม่ันเพ่ือบรรลุความส าเร็จ (Achieverment Motivation) ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้ อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ อบต.ก าหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
   1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถบุคลิกภาพและอ่ืนๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและ
ประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน 
   1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
  ๒) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
   เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
   2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบ
และข้ันตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
    2.2) ทักษะที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
   2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท า
หรือคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง 
กระบือ อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละ
ปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
......................................... 

  การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือ วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปี
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ จากผลการส ารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 26 คน จาก 4 ส่วนราชการ มีการกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้ง 
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนต าบล 17 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน พนักงาน
จ้างตามภารกิจ 8 คน 
  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท 6 คน ระดับปริญญาตรี 19 คน 
และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 1 คน 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานพบว่า จ านวน 5 คน อายุงานไม่เกิน 5 ปี 
จ านวน 4 คน มีอายุงานระหว่าง 5-10 ปี และมีจ านวน 17 คนที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร 
  หลักสูตรที่มีความต้องการมากท่ีสุดตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
 

  1.หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  3.หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
  ๔.หลักสูตรด้านการบริหาร 
  5.หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  
  ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 15 คน พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1-3 วัน มีจ านวน 10 คน ที่พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 5-7 วัน และมีจ านวน 1 
คน ทีพ่อใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ
มากกว่าหนึ่งทางเลือก 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือ จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
เพ่ือน าข้อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 



 
 
 
 


