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ค าน า 
 

          การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่
กําหนดไว้นั้น บุคลากรจึงถือเป็นส่วนที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารและนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้  

  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จึงได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย    เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ลงวันท ี 5 พฤศจิกายน ๒๕๔๕  โดยให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง  3  ปี  (พ.ศ.  2564 – 2566) ซึ่ง
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดทําให้
ครอบคลุมถึงบุคลากรฝุายบริหาร ฝุายการเมือง ข้าราชการ/พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง โดย
ให้คํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กําหมายกําหนด เพ่ือทําให้บุคลากรในหน่วยงานเป็น
ทรพัยากรมนุษย์ทีมี่ประสิทธิภาพอันจะส่งผลสําเร็จต่อเปูาหมายของหน่วยงาน การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการวางแผน
และกําหนดเปูาหมายวัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี
โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน  โดยในการจัดทําได้มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในการจัดทําแผน  
ได้แก่ ประวัติการฝึกอบรม มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง สํารวจความต้องการฝึกอบรม ตลอดจนข้อสรุปจากการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของ
บุคลากรเพ่ือให้ปฏิบัตงิานไดดี้ยิ่งขึน้   

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ จึงเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
บุคลากรภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ และ
วิธีการติดตามประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลปอให้มี



 

 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป โดยมีระยะเวลาของแผนพัฒนาบุคลากรตามแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)  และอาจจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมข้ึนในโอกาสต่อไป  
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.................................................. 

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร 
๑.๑  ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้นํา
หรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับ
ต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนําไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนา
ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑  
ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอโดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทัง้ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
           “ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ แก่การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่ง
ในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้อง



 

 

ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่
และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จึงกําหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการ
พัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการนํามาพัฒนาใช้
ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 ๕. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ 
เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

 
1 

 ๖.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการนํามาพัฒนาใช้
ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

๑.๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  หมวดที่ 12  ส่วนที่  ๓ เรื่อง  การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  
ดังนี้  
 ข้อ 258 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ
พนักงานส่วนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนั กงาน
ส่วนตําบลที่ดี 
 ข้อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลตามข้อ 258 ต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด เช่น การพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองได้ 
 หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาตนเองของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรความจําเป็นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 
 ข้อ 260 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม 
 ขอ 263 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลบรรจุใหม่ใหดําเนินการ ดังนี้  
 (1) การปฐมนิเทศ ใหกระทํากอนมอบหมายหนาที่ปฏิบัติกอนการบรรจุเขารับราชการ  



 

 

 (2) หลักสูตรการพัฒนาที่ใหเปนไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลกําหนด ประกอบด้วยการพัฒนา
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบลบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานส่วนตําบล  
 (3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการควบคูกันไป  แล้วแต่
ความเหมาะสมของแตละองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การงบประมาณ สื่อการฝกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนที่
รับผิดชอบการฝกอบรม และกําหนดกลุมเปาหมายทีจ่ะเข้ารับการอบรม  
 (4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล โดย
ประเมินความรูและทักษะตลอดจน ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏบัติงาน  
 ข้อ 264 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และ
จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหน้าทีร่าชการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ขอ 265 ให้ผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใต
การบงคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยาย หรือโอนมาดํารงตําแหนง ซึ่งอยู่ภายใตการบังคับบญชาของตน 
 ขอ 266 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ผูบังคับบัญชาอาจเป็นผูดําเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสม
ดําเนินการ  โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลหรือเป็นกลุม ซึ่งอาจใชวิธีการฝก อบรมหรือ
วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล หรือขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง 
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 ขอ 267 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก  
 (1) ดานความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น ระเบียบกฎหมาย 
นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
 (2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหน่ง ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหน่ง
ตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝกอบรม  งานพิมพดีด งานดานชาง  
 (3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน 
การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 (4) ดานคณุสมบติัสวนตัว ไดแกการชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดีส่งเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบ
รื่นและมีประสทธิภาพ เช่น มนษุยสัมพันธ์การทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมายการเสริมสรางสุขภาพ อนามยั เป็นต้น  
 (5) ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
 ขอ 268 ขั้นตอนการพัฒนาผูใตบังคับบญัชาแบ่งได้ ดังนี้  
 (1) การเตรียมการและการวางแผนใหกระทําดังนี ้ 
  (ก) การหาความจําเป็นในการพัฒนา การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใต้บังคับบัญชาแตละคน หมายถึง 
การศึกษาวิเคราะหดูว่าผูใต้บังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาด้านใดบ้างจึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว้  
  (ข) ประเภทของความจําเป็น ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมและจริยธรรม  
 (2) การดําเนินการพัฒนาใหกระทําดังนี้ 
  (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสมเมื่อผู้บังคับบัญชาไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาผู
ใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุ่มเปาหมาย 



 

 

และเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก การเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือก
ประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้
ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนต้น  
  (ข) วิธีการพัฒนาผูใตบังคบับัญชา ผูบังคบับัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนา
ไดหลายอย่าง โดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชน
ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ 
 (3) การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดจามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการประเมินผลการ
พัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 ข้อ ๒69 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตําบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบล มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้น  
 ข้อ 274 หลักสตูรการพัฒนา สําหรับพนักงานส่วนตําบลแตละตําแหน่งตอ้งไดรับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง
หรือหลายหลักสูตร ดังนี้  
 (1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าทีร่ับผิดชอบ 
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 (3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
 (4) หลักสูตรดานการบริหาร  
 (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ดําเนินการเอง หรืออาจ
มอบให้องค์การบริหารส่วนตําบล หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ  หรือดําเนินการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล (ก.กลาง)  สวนราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความจําเป็น ความ
เหมาะสม ดังนี้  
 (1) การปฐมนิเทศ  
 (2) การฝกอบรม  
 (3) การศึกษา หรือดูงาน  
 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
 (5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม  
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ที่เขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา 
และหลักสตูรการพัฒนาแตละหลักสูตร  
 ขอ 276 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา
พนักงานส่วนตําบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลอยางชัดเจน แน่นอน  เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 ขอ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการพฒันา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา 



 

 

 ขอ 278 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ตามขอ 271 แลวเสนอให 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ  
ในการพิจารณาของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถงึความจําเป็นในการพัฒนากลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจดัสรรสําหรับการพัฒนา เมื่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหองค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบลต่อไป  
 เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล 3 ปแลว ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ตามขอ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไปทั้งนี้ใหเป็นไปตาม
ระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลด้วย 
 ข้อ ๒๘0 ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบและกํากับดูแลให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลที่ได้ประกาศใช้บังคับนี้ ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดทําแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง 
๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลปอและจัดทําให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝุายการเมืองและพนักงานจ้างด้วย 
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 1.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  องค์การบริหารส่วนตําบลปอ (พ.ศ.  2561 – 2564) 
  1.  วิสัยทัศน์  “แดนทองการท่องเที่ยว  วัฒนธรรมยั่งยืน  รักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจดี  ชุมชนมีส่วนร่วม 
ประชาชนมีสุข” 
  2.  ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8   การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการปุาชุมชนและที่ดินทํากิน 
  3. เปูาประสงค ์ 
   1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง  
   2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ  
       ผู้พิการ และสตรี  
   3. เพ่ือพัฒนาด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ  
   4. เพ่ือพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
   5. เพ่ือพัฒนาด้านการพัฒนา อนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 

 

   6. เพ่ือพัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจและการ  
       ท่องเทีย่ว  
   7. เพ่ือพัฒนาด้านการสนับสนุนความม่ันคง ปลอดภัย ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   8. เพ่ือพัฒนาด้านการสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   9. เพ่ือพัฒนาด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น 
  4. ตัวชี้วัด  
   1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย 
       จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง  
   2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
  5. ค่าเปูาหมาย  
  ยุทธศาสตร์ที ่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
  เปูาหมาย  การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆใน พ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบาย
  น้ําท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน 
  ปูายจราจร กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหต ุไฟกระพริบ ฯลฯ 

  ยุทธศาสตร์ที ่2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  เปูาหมาย 
   - พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  
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   - สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ  
   - อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี เช่น โครงการสืบสานประเพณี 
     วัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง  , โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนปีใหม่เผ่าอ้ิวเมี่ยน , โครงการ
     สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ,โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ,โครงการจัดงานประเพณี 
         ลอยกระทง ฯลฯ  

  ยุทธศาสตร์ที ่3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ ความปลอดภัย  
  เปูาหมาย 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้  
  ผู้ด้อยโอกาส , โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว , โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน
  ราชินี , โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ ฯลฯ  

  ยุทธศาสตร์ที ่4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
  เปูาหมาย 
  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้ํา 
  ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ําตามพระราชดําริ ฯ เป็นต้น  

  ยุทธศาสตร์ที ่5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้  
  เปูาหมาย 
   - โครงการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ต่าง ๆ เช่น โครงฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่
   ผู้สูงอายุ  , ผู้พิการ, กลุ่มสตรี  



 

 

   - โครงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
   - โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  
   - พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ 
   องค์กร  ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดําเนินโครงการที่มี  
   วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้ฯลฯ 

  ยุทธศาสตร์ที ่6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
  เปูาหมาย 
   - การปอูงกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่  
   - พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ 
   พ้ืนที่ อบต.ปอ  
   - ส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนน่าอยู่ ฯลฯ  

  ยุทธศาสตร์ที ่7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น  
  เปูาหมาย 
   - เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
   เป็นประมุข  
   - ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
   - เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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  ยุทธศาสตร์ที ่8. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการปุาชุมชนและท่ีดินทํากิน  
  เปูาหมาย  
   - เพ่ือส่งเสริมการคุ้มครองดูแลบํารุงรักษาใช้ประโยชน์จากปุาไม ้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมทางด้านงานพัฒนาปุาชุมชน การควบคุมไฟปุา  
   - เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชน 
   - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดินทํากินอย่างถูกต้อง 

1.5  ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตําบลปอ มีภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1.5.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปอ  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปอ  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปอ  ให้ เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสั่ งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง อํานาจหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 
ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน  บริหารจัดการ อํานวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

ส านักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลและราชการที่มิได้กําหนดให้
เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
และงานสนับสนุนส่วนราชการอ่ืน 
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนําส่งเงิน  การเก็บรักษา และเอกสารทางการเงิน  การ
ตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบําเหน็จ  บํานาญ  เงินอ่ืนๆงานเกี่ยวกับการจัด
งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชี 
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน  ประจําปี  งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ํามันเชื้อเพลิงและ
งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการ
ปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบํารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การ
รวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่า งๆเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริม  ทํานุบํารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ  ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของ
ท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

7 
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน  อบต. ที่สังกัดในด้าน
งบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน  ยอดเงิน  การทําสัญญา  การจัดซื้อ
พัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้  และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 -  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 -  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานนิติการ 
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานนิติการ 
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัย 
ข้อ ๑ สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
ข้อ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน  
สวัสดิการและการสงเคราะห์ 
ข้อ 3 การสังคมสงเคราะห์และการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรีคนชรา
และผู้ด้อยโอกาส 
ข้อ 4 การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
ข้อ 5 การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
ข้อ 6 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ํา 
ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนว
พระราชดําริ 
ข้อ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้ ปุาชุมชน 
ข้อ 3 สร้างเสริมจิตสํานึกและการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 4 การดูแลรักษาที่สาธารณะใน
ท้องถิ่นเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
ข้อ 1 ส่งเสริมการเกษตรกรรม  
เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 
ข้อ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การประกอบอาชีพและรายได้ 
ข้อ 3 ส่งเสริมการดํารงชีพตามแนว
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข้อ 4 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ข้อ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพขององค์กร
ประชาชน 
ข้อ 2 รณรงค์ปูองกัน ควบคุมและ
ระงับโรคติดต่อ 
ข้อ 3 สนับสนุนการดําเนินงาน
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กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืน อบต.ปอ 
ข้อ 4 ส่งเสริมการอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท้องถิ่น 
ข้อ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น 
(พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
ข้อ 2 เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
ข้อ 3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส) 
ข้อ 4 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น  (ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม) 
ข้อ 5 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความสะดวกรวดเร็วเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการบริหารการจัดการปุา
ชุมชนและท่ีดินทํากิน 
ข้อ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการปุา
ชุมชน 
ข้อ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความ
มั่นคงของที่ดินทํากิน 

2. กองคลัง 
2.1 ฝุายการเงิน มี 2 งานได้แก่ 
      2.1.1 งานการเงิน 
      2.1.2 งานการบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.3 งานแผนที่ภาษ ี 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.5  งานธุรการ 

2. กองคลัง 
2.1 ฝุายการเงิน มี 2 งานได้แก่ 
      2.1.1 งานการเงิน 
      2.1.2 งานการบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.3 งานแผนที่ภาษ ี 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.5  งานธุรการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านบริหารจัดการท้องถิ่น 
ข้อ 7  ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสะดวกรวดเร็วเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานสาธารณูปโภค 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข้อ 1 ก่อสร้างถนน  สะพาน ราง



 

 

1.5.2  ข้อมูลตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต) 1 1 1 1 - - -  
ส านักงานปลัด  (01)  

3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.4 งานธุรการ 

3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.4 งานธุรการ 

ระบายน้ํา  อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
ข้อ 2 ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บํารุงรักษา  สิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่างๆ 
ข้อ 3 พัฒนาระบบผังเมือง การออก
แบนงานก่อสร้าง การควบคุมอาคาร 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
4.4 งานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4.5 งานนิเทศการศึกษา 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
4.4 งานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4.5 งานนิเทศการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
ข้อ 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับ 
ข้อ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ข้อ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
ข้อ 4 ส่งเสริมศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ 5 ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
ข้อ 4 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท้องถิ่น 
ข้อ 3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส) 



 

 

หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  
อํานวยการ ระดับต้น  

1 1 1 1 - - - ว่าง 
อยู่ระหว่างการ
สรรหาของ ก.

อบต. 

นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

16 ต.ค. 62 

นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

30 ม.ค. 62 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 4 4 4 4 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป  
คนงาน 6 6 6 6 - - - ว่าง 1 

1 มิ.ย. 63 

ภารโรง 1 1 1 1 - - -  

 
11 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง (04)  
ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น 
(นักบริหารงานการคลัง) 1 1 1 1 - - - 

ว่าง 
อยู่ระหว่างการ
สรรหาของ ก.

อบต. 

หัวหน้าฝุายการเงิน ระดับต้น 
(นักบริหารงานการคลัง) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
1 ต.ค. 60 

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
1 ก.พ. 61 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี(คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  



 

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน 3 3 3 3 - - -  
กองช่าง (05)  
ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
อํานวยการ ระดับต้น 

1 1 1 1 - - - ว่าง 
อยู่ระหว่างการ
สรรหาของ ก.

อบต. 

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
30  ม.ค. 62 

นายช่างโยธา (อาวุโส) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 2 2 2 2 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

30  ม.ค. 62 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป  
คนงาน 1 1 1 1 - - - ว่าง 

1 ก.ย. 63 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)  
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ ระดับต้น 
(นักบริหารงานการศึกษา) 1 1 1 1 - - - 

ว่าง 
อยู่ระหว่างการ
สรรหาของ ก.

อบต. 

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักสันทนาการ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

1 ต.ค. 60 

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
16 พ.ย. 59 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
17 ก.ค. 63 



 

 

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ช่วย สังกัด ศพด. 
  1. ศพด.บ้านปางหัด  ครู คศ. 2 
  2. ศพด.บ้านดอน  ครู คศ. 2 
  3. ศพด.บ้านดอน เจดีย์ทอง ครู คศ. 2 
  4 ศพด.บ้านดอน เจดีย์ทอง ครูผู้ช่วย 
  5. ศพด.บ้านหนองเตา ครู คศ.1 
  6. ศพด.บ้านปอกลาง ครู คศ.2 
  7. ศพด.ปอกลาง ครูผู้ช่วย 
  8. ศพด.บ้านทรายทอง ครู คศ.2 
  9. ศพด.บ้านทรายทอง ครูผู้ช่วย 
  10. ศพด.บ้านห้วยคุ ครู คศ.2 
  11. ศพด.บ้านห้วยคุ ครู คศ.1 
  12. ศพด.บ้านห้วยคุ ครูผู้ช่วย 
  13. ศพด.บ้านห้วยหาน ครู คศ.1 
  14. ศพด.บ้านห้วยหาน ครูผู้ช่วย 
  15. ศพด.บ้านอยู่สุข ครู คศ.2 
  16. ศพด.บ้านฟูาไทยงาม ครู คศ.1 
  17. ศพด.บ้านผาตั้ง ครู คศ.1 
  18. ศพด.บ้านผาตั้ง 104 ครู คศ.2 
  19. ศพด.บ้านร่มฟูาผาหม่น ครู คศ.1 
  20. ศพด.บ้านศิลาแดง ครู คศ.1 
  21. ศพด.บ้านสันติพัฒนา ครู คศ.1 
  22. ศพด.บ้านสันติพัฒนา ครูผู้ช่วย 
  23. ศพด.บ้านห้วยกุ๊ก ครู คศ.1 
  24. ศพด.บ้านห้วยกุ๊ก ครูผู้ช่วย 

28 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

28 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

28 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

28 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

ว่าง 10 
 
 
 

ว่าง 14 พ.ค. 
63 

 
ว่าง 14 พ.ค. 

63 
 

ว่าง 14 พ.ค. 
63 

 

ว่าง 14 พ.ค. 
63 

ว่าง 14 พ.ค. 
63 

 
 
 

 
 
 

ว่าง 14 พ.ค. 
63 

ว่าง 14 พ.ค. 
63 

 
 
 

13 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 19 18 18 18 - 1 - - ปรับลด 1 

พนักงานจ้างทั่วไป  
คนงาน (ผู้ดูแลเด็ก) 16 17 17 17 +1 - - กําหนดเพิ่ม1 

คนงาน 2 2 2 2 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) 1 1 1 1 - - -  



 

 

รวม 125 125 125 125 - - -  

  1.5.3  ข้อมูลการศึกษาของพนักงานส่วนต าบล ครู ฯ และพนักงานจ้าง 
ระดับการศึกษา พนักงานส่วนตําบล (คน) ครู (คน) พนักงานจ้าง (คน) รวม 

ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท 9 16 1 26 
ปริญญาตรี 8 2 37 47 
ปวส./อนุปริญญา 4 - 6 10 
ต่ํากว่า ปวส. - - 16 16 

รวม 21 18 60 99 

// ข้อมูล ณ วันที่  24  กรกฎาคม  2563  (เฉพาะผู้ที่ครองตําแหน่ง) 

1.5.4  ขอ้มูลของพนักงานส่วนต าบลตามกรอบอัตราก าลังที่เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน 

ลําดับที่ ตําแหน่ง 
จํานวนตามกรอบ
อัตรากําลัง (คน) 

จํานวนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมแล้ว (คน) 

จํานวนที่ยังไม่ได้รับ
การฝึกอบรม รวม
ตําแหน่งว่าง (คน) 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) 1 - 1 
2 นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) 1 - 1 
3 นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักงานปลัด) 1 - 1 
4 นักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง) 1 - 1 
5 นักบริหารงานการคลัง (หัวหน้าฝุายการเงิน) 1 - 1 
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1.5.4  ข้อมูลของพนักงานส่วนต าบลตามกรอบอัตราก าลังที่เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน 

ลําดับที่ ตําแหน่ง 
จํานวนตามกรอบ
อัตรากําลัง (คน) 

จํานวนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมแล้ว (คน) 

จํานวนที่ยังไม่ได้รับ
การฝึกอบรม รวม
ตําแหน่งว่าง (คน) 

6 นักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง) 1 - 1 
7 นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ) 1 - 1 
8 นักจัดการงานทั่วไป 1 1 - 
9 นักทรัพยากรบุคคล 1 - 1 

10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - 1 
11 นิติกร 1 - 1 
12 นักวิชาการเกษตร 1 - 1 
13 นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 1 



 

 

14 นักพัฒนาชุมชน 1 1 - 
15 นักวิชาการสาธารณสุข 1 - 1 
16 นักวิชาการคลัง 1 - 1 
17 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 - 1 
18 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 - 1 
19 นักวิชาการพัสดุ 1 1 - 
20 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 - 1 
21 วิศวกร 1 - 1 
22 นักวิชาการศึกษา 1 1 - 
23 นักสันทนาการ 1 - 1 
24 เจ้าพนักงานธุรการ 2 1 1 
25 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 - 
26 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 - 2 
27 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 - 2 
28 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 - 1 
29 นายช่างโยธา 3 1 2 
30 ครู / ครูผู้ดูแลเด็ก 28 10 18 
31 พนักงานจ้างตามภารกิจ 34 2 32 
32 พนักงานจ้างทั่วไป 29 3 26 

รวมทั้งสิ้น 125 22 103 

// ข้อมูล ณ วันที่  24  กรกฎาคม  2563 
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2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
อัตรากําลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

 

ที ่ ตําแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง 

ตําแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 12-3-00-1101-001 นายประเวศ   ปงรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  

2 12-3-00-1101-002 นางสาวกรรณิการ์   ชัยวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  

3 12-3-12-3205-001 นางสาวภัทราพร   ปั้นหุ่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ  

ส านักงานปลัด      
4 12-3-01-2101-001 - หัวหน้าสํานักปลัด  นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น ต้น ว่าง 1 ก.ค. 63 

5 12-3-01-3101-001 นางมนธิชา   ลือชา นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการ  

6 12-3-01-3102-001 นายณัฐสิทธิ์   กันยะ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ  

7 12-3-01-3103-001 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปก. / ชก. ว่าง 16 ต.ค. 62 

8 12-3-01-3801-001 นางพรเพชร   จิตบาล นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชํานาญการ  

9 12-3-01-3105-001 นายจิรายุทธ   คิดงาม นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ  

10 12-3-01-3401-001 นายเจษฎา   โปงวงค ์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ  

11 12-3-01-3601-001 นางสาวนลินนา   ณะแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปฏิบัติการ  

12 12-3-01-3810-001 - นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิชาการ ปก. / ชก. ว่าง 30 ม.ค. 62 

13 12-3-01-4101-001 นางสาวนพมาศ   ถิระสังวร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
14 12-3-01-4805-001 สิบเอกพรเทพ   แผ่นใหญ่ เจ้าพนักงานปูองกันฯ เจ้าพนักงานปูองกันฯ ทั่วไป ชํานาญงาน  

พนักงานจ้างตามภารกิจ      
15 - นางสาวธนาภรณ์   ลือชา - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ จ้างภารกิจคุณวุฒิ - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 

30 ก.ย. 63  

16 - นางสาวศิริภา   อุปคํา - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ จ้างภารกิจคุณวุฒิ - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

17 - นางสาวรศากมล   ถาริยะ - ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จ้างภารกิจคุณวุฒิ - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

18 - นายสมศักดิ์   มนตรี - พนักงานขับรถยนต์ จ้างภารกิจทักษะ - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  



 

 

ที ่ ตําแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง 

ตําแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ      
19 - นายชัยวิชิต   บุญยวง - พนักงานขับรถยนต์ จ้างภารกิจทักษะ - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 

30 ก.ย. 63  

20 - นายวิทูรย์   ไชยลังการ - พนักงานขับรถยนต์ จ้างภารกิจทักษะ - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

21 - นายภีรวัฒน์   ชัยวงศ์ - พนักงานขับรถยนต์ จ้างภารกิจทักษะ - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

พนักงานจ้างทั่วไป       

22 - นางสาววรางค์คณา   ไชยะวงศ์ - คนงาน - - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

23 - นางสาวรัตนา   หัตถกอง - คนงาน - - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

24 - นายดาํรง   บุดด ี - คนงาน - - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

25 - นางทัศนีย์   ไชยลังการ - คนงาน - - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

26 - นางวัลนิกา   ถาวงศ์ - คนงาน - - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

27 - - - คนงาน - - ว่าง 1 มิ.ย. 63 

28 - นายณรงค์ศักดิ์   กันทวี - ภารโรง - - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

กองคลัง      
29 12-3-04-2102-001 - ผู้อํานวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อํานวยการท้องถิ่น ต้น ว่าง มอบ กอบต.สรรหา 

30 12-3-04-2102-002 นางวิลาวัลย์   โนระ หัวหน้าฝุายการเงิน นักบริหารงานการคลัง อํานวยการท้องถิ่น ต้น  
31 12-3-04-3201-001 นายภัทรกร   แสงงาม นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ  
32 12-3-04-3202-001 ส.อ.หญิงวนิดา   ศรีไกรรส นักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง วิชาการ ชํานาญการ  
33 12-3-04-3204-001 นางสิริลักษณ์   อินเทพ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ชํานาญการ  
34 12-3-04-3203-001 นางสาวนันธิดา   นันชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ปฏิบัติการ  

35 12-3-04-4203-001 นางสาวนิภาพรรณ   โนระ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  

36 12-3-04-4204-001 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป ปง./ชง. ว่าง 1 ก.พ. 61 

37 12-3-04-4201-001 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ทั่วไป ปง./ชง. ว่าง 1 ต.ค. 60 



 

 

ที ่ ตําแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง 

ตําแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

กองคลัง      
พนักงานจ้างตามภารกิจ      

38 - นางสาวสุทธิกานต์   แซ่ฟูา - ผช.จพง.การเงินและบัญชี จ้างภารกิจคุณวุฒิ - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

39 - นางสาวกันยาวีร์   ธิวงศ์ - ผช.จพง.พัสดุ จ้างภารกิจคุณวุฒิ - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

พนักงานจ้างทั่วไป       

40 - นางมณฑิชา   หัตถกอง - คนงาน - - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

41 - นางสาวจฑุารัตน์   บุดดี - คนงาน - - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

42 - นางสาวนิจฉรา   บดุด ี - คนงาน - - สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63  

กองช่าง      

43 12-3-05-2103-001 - ผู้อํานวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อํานวยการท้องถิ่น ต้น ว่าง มอบ กอบต.สรรหา 

44 12.3-05-3701-001 - วิศวกร วิศวกร วิชาการ ปก. / ชก. ว่าง 30 ม.ค. 62 

45 12-3-05-4701-001 นายศราวุธ   ทองใบ นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป อาวุโส  

46 12-3-05-4701-002 นายสุริยา   หัตถกอง นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน  

47 12-3-05-4701-003 นายวทญัญู   ทะนันไชย นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน  

พนักงานจ้างตามภารกิจ      

48 - นายอภิสิทธิ์   หมื่นลาง - ผช.นายช่างโยธา จ้างภารกิจคุณวุฒิ - 

สัญญาจ้าง สิ้นสุด - 
30 ก.ย. 63 

49 - นายวสันต์   บุดดี - ผช.นายช่างโยธา จ้างภารกิจคุณวุฒิ - 
50 - นายวรพัฒน์   ยาวิเลิง - ผช.นายช่างไฟฟูา จ้างภารกิจคุณวุฒิ - 
51 - นางสาวนฤมล   โปงวงค์ - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ จ้างภารกิจคุณวุฒิ - 
52 - นายสุพล   บุญมิ่ง - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลหนัก จ้างภารกิจทักษะ - 
53 - - - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลเบา จ้างภารกิจทักษะ - ว่าง 30 ม.ค. 62 

พนักงานจ้างทั่วไป       

54 - - - คนงาน - - ว่าง 1 ก.ย. 63 



 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

55 12-3-08-2107-001 - ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท้องถิ่น ต้น ว่าง มอบ กอบต.สรรหา 

56 12-3-08-3803-001 นายสุรชาติ   คําแปง นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ชํานาญการ  

57 12-3-08-3806-001 นางพนาวรรณ   วิชาชัย นักสันทนาการ นักสันทนาการ วิชาการ ปฏิบัติการ  

58 12-3-08-4101-002 - เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง. ว่าง 17 ก.ค. 63 

59 12-3-08-4201-002 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ทั่วไป ปง./ชง. ว่าง 1 ต.ค. 60 

60 12-3-08-4203-002 - เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปง./ชง. ว่าง 16 พ.ย. 59 

61 12-3-08-6600-578 นางอรพรรณ  แสงซ่งพงศ์พนัธ์ คร ู - สายงานการสอน คศ.2  
62 12-3-08-6600-579 นางศศิธร   วงศน์ภาไพศาล คร ู - สายงานการสอน คศ.2  
63 12-3-08-6600-580 นางสาวจิรชัญา   ยาวิเลิง คร ู - สายงานการสอน คศ.1  

64 12-3-08-6600-581 นางสาวอนสุรา   แซ่ย่าง คร ู - สายงานการสอน คศ.2  

65 12-3-08-6600-582 นางสาววาสนา   ลือชา คร ู - สายงานการสอน คศ.2  

66 12-3-08-6600-583 นางเพ็ญศรี   ขวัญไกรคีรี คร ู - สายงานการสอน คศ.2  

67 12-3-08-6600-584 นางบุญ   แสงงาม คร ู - สายงานการสอน คศ.2  
68 12-3-08-6600-585 นางจนัทร์   ลือชา คร ู - สายงานการสอน คศ.2  
69 12-3-08-6600-586 นางนุชรีย์   วัขรวงศ์ภิญญ ู คร ู - สายงานการสอน คศ.2  

70 12-3-08-6600-587 นางสาวพรพรรณ   แสงงาม คร ู - สายงานการสอน คศ.1  

71 12-3-08-6600-588 นางสาวธัญพิชชา   ตาพิชัย คร ู - สายงานการสอน คศ.1  

72 12-3-08-6600-589 นางสาวฐิติรัตน์   แผน่อินทร ์ คร ู - สายงานการสอน คศ.1  

73 12-3-08-6600-590 นางสาวอรจิรา   แสงงาม คร ู - สายงานการสอน คศ.1  
74 12-3-08-2204-591 นางสาวมนัชยา   แสงงาม คร ู - สายงานการสอน คศ.1  
75 12-3-08-2204-592 นางกชกร   ศิริจันทรเวช คร ู - สายงานการสอน คศ.1  

76 12-3-08-2204-593 นางจิดาภา   อุสาใจ คร ู - สายงานการสอน คศ.1  

77 12-3-08-2204-594 นายเล่ง   มวลสชุัย คร ู - สายงานการสอน คศ.1  

78 12-3-08-2204-595 นายจือ   แซ่ล ี คร ู - สายงานการสอน คศ.1  



 

 

ที ่ ตําแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง 

ตําแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
79 12-3-08-6600-681 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

ว่าง 
14 พ.ค. 63 

80 12-3-08-6600-682 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

81 12-3-08-6600-683 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

82 12-3-08-6600-684 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

83 12-3-08-6600-685 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

84 12-3-08-6600-686 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

85 12-3-08-6600-687 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

86 12-3-08-6600-688 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

87 12-3-08-6600-689 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

88 12-3-08-6600-690 - ครูผู้ดูแลเด็ก - สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 

พนักงานจ้างตามภารกิจ      
89 - นางแก้ว   ไชยลงัการ - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 

สัญญาจ้าง สิ้นสุด 
- 30 ก.ย. 63 

90 - นางฉนัทนา   กิลัย - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
91 - นางสาวกุลวรา   ยอดมณีบรรพต - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
92 - นางสุกัญญา   ยาวิเลิง - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
93 - นางจฑุามาศ   คําแปง - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
94 - นางพรสดุา   เหมือนสิงห ์ - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
95 - นางสาวสนธญา   วงศน์ภาไพศาล - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
96 - นายอนสุรณ์   เกษตรโสภาพนัธ์ - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
97 - นางสุนารี   จตุโชคอุดม - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 

 
 
 



 

 

 
 

ที ่ ตําแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง 

ตําแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
พนักงานจ้างตามภารกิจ      

98 - นางสาวนารี   เกษตรสุขถาวร - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 

สัญญาจ้าง สิ้นสุด 
- 30 ก.ย. 63 

99 - นางธิดา   วงศน์ภาไพศาล - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
100 - นางนฤมล   วรกิจพาณชิย ์ - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
101 - นางสาวพรรณี   หัตถกอง - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
102 - นางสาวณัฏฐณชิา   เกษรธีรพันธ์ - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
103 - นายกฤษณะ   แซ่ท่อ - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
104 - นายนิจิต   แซ่ย่าง - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
105 - นางทัศนีย์   แสงงาม - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
106 - นางสาวอรุณี   เสรีวัลย ์ - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - 
107 - - - ผู้ดูแลเด็ก ภารกิจทักษะ - ว่าง 23 ก.ค. 63 

พนักงานจ้างทั่วไป      

108 - นางสาวนิภาวรรณ   ดีมาก - คนงาน - - 

สัญญาจ้าง สิ้นสุด 
- 30 ก.ย. 63 

109 - นายอัครพนธ์   ทองสุข - คนงาน - - 
110 - นางสาวอภิชญา   จตุโชคอุดม - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
111 - นางสาวธารินทร์   แซ่เฮ้อ - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
112 - นางสาวพชัรินทร์   ฝอยทอง - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
113 - นางสาวสมฤดี  วัฒนศรพันธ ์ - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
114 - นางสาวนงค์คราญ   ยาวิเลิง - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
115 - นางรัตนาภรณ์   แยม่อ - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
116 - นายวงศกร   วงศ์ศักดิ์แก้ว - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 



 

 

ที ่ ตําแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตําแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง 

ตําแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
พนักงานจ้างทั่วไป      

117 - นางสาวนฤมล   ลือชา - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 

สัญญาจ้าง สิ้นสุด 
- 30 ก.ย. 63 

118 - นางสาวอนงค์ลักษณ์  ทา้วชัยมลู - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
119 - นางสาวเกสรินทร์  เจริญเจ้าสกลุ - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
120 - นางสาววรรณีย์   แซ่ซ้ง - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
121 - นางสาวเพ็ญ   แซ่วา่ง - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
122 - นางสาวนารี   แซ่ว่าง - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
123 - นางสาวจารุวรรณ   ไชยลังการ - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
124 - นางสาวอังสุมาลี   พทุธโส - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 
125 - นางสาวสุกัญญา   ตัน๋เอ้ย - คนงาน(ผู้ดูแลเด็ก) - - 



 

 

บทที่  2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

2.1  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้มีหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีความ
ต่อเนื่อง โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็นด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความ
เหมาะสมทั้งระยะเวลา บุคลากร งบประมาณ ให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
 2. เพ่ือเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงาน โดย
การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การไปปฏิบัติ งานอ่ืนที่
จําเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
 3. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ทัศนคติในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิด การบูรณาการ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนและการพัฒนาตนเอง เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรในรอบหนึ่ง
ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นหลักสูตรความรู้พื้นฐานสําหรับการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งนั้น ๆ  

2.2 เป้าหมายของการพัฒนา  
 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลปอ ดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้
ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ฯ ที่ปรากฏข้อมูลตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564 – 2566) 
จะต้องได้รับการพัฒนาทุกตําแหน่ง  
 2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปอ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงคุณธรรม
และจริยธรรม ประกอบด้วยดังนี้  
  1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของคณะผู้บริหาร  
  2. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
  3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล / พนักงานครู   
  4. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง  
  5. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ ได้รับการบริการที่ดี 
สะดวกและรวดเร็ว 
 2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปอ ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีเพ่ือให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้ได้รับการบริการที่
ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให ้พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างทุกคนทุก
ตําแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -   ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 -   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 -   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตําแหน่ง 
 -   ด้านการบริหาร 
 -   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการทํางานตลอดเวลา 
๓. สนับสนุนให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ได้มีโอกาส
ทัศนศึกษาดู งานตามโครงการต่าง ๆ เ พ่ือให้มี โอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้คําปรึกษา และ
อ่ืน ๆ 
-  ส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ตามสายงานปฏิบัติ 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 

ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ปอ 

 

เพ่ือให้ พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างทุกคนทุก
ตําแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒. การจัดทําประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔. มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง 

ดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้คําปรึกษา  
   และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและลงโทษ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 

ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ปอ 

 



 

 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล
ทุกคนทุกตําแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ทํางาน การปรับใช้ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทํางาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 

ดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้คําปรึกษา  
   และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ทํางาน  
   และสถานที่บริการประชาชน 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 

ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ปอ 

 



 

 

บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย ทิศทางในการก้าวไป
ข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กรมีวิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสู่ค วามสําเร็จ
รวมทั้งระบบการติดตามผลอีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตร์นั้นคือการ
กําหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลปอนั้น ต้องเป็นการจัดทํายุทธศาสตร์
ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสําเร็จผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  สมรรถนะ เป็นผู้นํา เป็นคนดี     
มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่ง  และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลปอในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะ
ในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลปอ มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร   
  ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตําบลปอ) นั้น เป็น
การศึกษาข้อมูลประกอบที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้ทําการศึกษาและทบทวนข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงดําเนินการกําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทํา
ให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์กร ซึ่งการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทําให้องค์กรบรรลุหรือไม่
บรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่งข้อมูลจํานวน
มาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความสําคัญกับจุดอ่อน เป็นลําดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควรจํากัดเฉพาะในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผล
การทํา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร์  ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลสําคัญด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากร 
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มนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทํายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุนการคิดวิเคราะห์และการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทําให้องค์กรเห็นถึงนัยสําคัญที่มีผลต่อการ
บริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จํานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทําให้เห็นถึงกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ใน
องค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทําให้การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความสอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร 
จํานวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจํานวนวันที่บุคลากรได้รับในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึง
การบริหารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรอ่ืนซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า  องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไป
ทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล้ว
นํามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน   

ขั้นตอนที่ 5 จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สําคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรขององค์กร โดยการนําข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที ่1 ถึง 4 มาวิเคราะห ์จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือ
จัดทําเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และทําการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลปอแล้ว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มากําหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
และตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กําหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติ
และการกําหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบผลสําเร็จด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้นได้เกิดขึ้นจริง  มีกระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นําไปกําหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนําไปสู่การประเมินผลงานประจําปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และความสําเร็จ ทั้งนี้เพ่ือ
นํามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเปูาหมายที่กําหนดขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
นั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสําเร็จของยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ ในการประเมินและ
ติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความ
ล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายในที่สุด 
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บทที ่4 
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

  ในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนําข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผลและวิเคราะห์เพ่ือ
ประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นนั้นสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อน
ของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จําเป็นในการบรรลุเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ ทั้งนี้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้กําหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลที่สําคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มาของข้อมูล
ดังกล่าว ได้ดังนี ้
 

 สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผู้บริหารระดับสูง  สามารถสรุปผล
การสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การนําเทคโนโลยีมาใช้ในสํานักงานเพ่ิมขึ้น 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้นําให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญจากแบบสอบถาม/สํารวจ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจําแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น  ผลการวิเคราะห์พบว่า ใน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตําบลปอจะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากําลังคนที่ขาดแคลนจากการไม่สามารถ
บรรจุคนลงตามกรอบอัตรากําลังและจากการโอน (ย้าย) ออกซึ่งกําลังคนดังกล่าวเป็นกําลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกําลังคนที่จะทดแทนกําลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจํานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ํากว่าเปูาหมายที่กําหนด 
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 สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตําบลปอ ได้มีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทํา  HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์หา จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 วิเคราะห์บุคลากร  
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ

เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผลการ
วิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตําแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการกําหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจํานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
     วชิาการและด้านพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงบูรณาการซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบที ่ 
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกําลังใจ ที่จะทําให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกําลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นตําบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจในการบริหารทรัพยากร 
     บุคคล ที่ขาดความเที่ยงธรรม 
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได้ 
3. อยู่ในวัยทํางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
6. มีระบบบริหารงานบุคคล 

1. ขาดความกระตือรือร้น 
2.  มีภาระหนี้สินทําให้ทํางานไม่เต็มที่ 
3.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4.  พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทําให้บางสายงานมี 

 บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นิติกร  สาธารณสุข   
5.  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ 

 บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
6.  สํานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสําหรับใช้อ้างอิงและ 

 ปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

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

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์ 
 แบบเครือญาติในชุมชน การดําเนินการทางวินัยเป็นไป  
 ได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๒.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี 
 จํากัดทําให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ 
 ทํางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหาร 
 ส่วนตําบล       

๓.  การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่าง 
 มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่จํานวน
ประชากรและภารกิจ     
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การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ ที่ทํางาน 
๒. มีอายุเฉลี่ย 25 - 45 ปี  ซ่ึงเป็นวัยทํางาน 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทําให้การทํางานมีความ

ละเอียดรอบคอบ  
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทํางานคล่องตัวโดยใช้ 
   ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้   

๑.  มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร 
 ส่วนตําบล 

๒.  ทํางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓.  มีภาระหน้าที่มากนอกเหนือจากงานในหน้าที่ 
๔.  ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่คํานึงถึงกฎระเบียบ 

 ของทางราชการ 
5. มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ถ้าให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
    การเงิน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
1.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทําให้เกดิ

ความร่วมมือในการทํางานได้ง่าย        
2.  มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได้ 
     ตลอดเวลา 
3.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 

1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
2. ระดับความรู้ไม่รองรับกับความยากของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างทําให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
    บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 
    เศรษฐกิจทําให้การปฏิบัติงานมีข้อจํากัด 
4. มีความก้าวหน้าในสายอาชีพในวงแคบ 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 
  ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการ
ใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการทําหน้าที่วางการพัฒนา
บุคลากร ที่สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง  3 ปี รวมทั้งการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อน
ระดับตําแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โดยมีขั้นตอนและโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปอ ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการด าเนินการ  
 1.1 การเตรียมการและการวางแผน  
  1. แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
  2. พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควร
จะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้างจึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ กําหนดไว้ 
  3. กําหนดประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 2. การด าเนินการพัฒนา  
 2.1 การเลือกวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้วผู้บังคับบัญชาควรนําข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากําหนดกลุ่มเปูาหมาย 
และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนาและเลือก
ประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ 
การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น 

32 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 
ตามระเบียบแล้วรายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 



 

 

 2.2 วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้
หลายอย่าง โดยอาจจะทําเป็นโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเข้าร่วม สมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มี
ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการแทน 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
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เร่ิมต้น 

 
 

๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

สิ้นสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

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

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

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผล    เพื่อให้ทราบถึงความ
ความส าเร็จ ความรู้ความสามารถและ        
ผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 

 

บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลปอ ได้ถูกนํามาสรุปเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566 อีกทั้งได้
มีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ ประจําปีงบประมาณ 
2564 - 2566 ใหม ่และจัดทําเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสาร
ให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบลปอ  ได้กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากําลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  5.1 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  

   “ บริการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม 
    น าสมัย    ร่วมใจประสาน” 

  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
  ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ทํางานให้ประชาชนชื่น
ใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ หน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี... 
  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
  ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลปอจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส และเป็น
ธรรม 
  น าสมัย (M : Modern) 
  การนําระบบสารสนเทศ (IT) มาเป็นเครือ่งมือในการปฏิบัติงาน ภายใต้การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ, เทคนิค
การถ่ายทอดและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
  ร่วมมือประสานทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลปอ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ให้บรรลุได้ตามเปูาหมาย 

 พันธกิจ 
 สร้างระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี

สัมพันธภาพที่ดี 
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 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.ปอ ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
และท่ัวถึง 

 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
 ดําเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการทํางาน 

ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน 
 

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) 

สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
 ระบบการพัฒนากําลังคนองค์การบริหารส่วนตําบลปอ มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจและหน้าที่ที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลปอจะต้องดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลปอ มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้

และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2 การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลปอ ให้ความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนดแนวนโยบายให้พนักงานส่วน

ตําบลได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา และแนวทางการให้
ทุนการศึกษา 

4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับขนาดเป็นขนาด
กลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลในอนาคต 

5. พนักงานส่วนตําบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
สํานักงาน 

 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. สํานักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จํานวนพนักงานส่วนตําบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกว่าจํานวนบุคลากร 

  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ 

 โอกาส (Opportunities : O) 
1. หน่วยงานส่งเสริมให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร การส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนตําบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน หรือการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
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 อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. การไม่ใส่ใจ หรือขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 

 5.3 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนําพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสําเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ 
(Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based management) และการจัดทํา
ข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างปัจจัยนําเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์
ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดทําเปูาหมายการ
ทํางานและวัดผลงานของแต่ละบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization 
scorecards) 

 

 5.4 ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในการพัฒนาบุคลากร 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the organization 
desirable) 
4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน (communication HRM rising policies and 
strategies to all employees) 
5. ช่วยธํารงรักษาพฤติกรรมบุคลากรให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain ethical 
policies and socially responsible behavior) 
6. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
7. มีความรับผิดชอบ 
8. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
9. มีวินัย 
10. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
11. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
12. มีการควบคุมตนเอง 
13. มีดุลพินิจที่ด ี
14. มีจิตสํานึกท่ีเปิดกว้าง 
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 5.5 ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้

เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 
3. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติราชการที่

มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
4. มีความเคารพนับถือผู้อ่ืนตามสมควร 
5. มีความเต็มใจที่จะให้บริการ 
6. มีความเป็นธรรม 
7. มีน้ําใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 
8. มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 
9. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 

 5.6 ความต้องการความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบญัชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา 
1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร 
3. มีความเป็นธรรม 
4. มีน้ําใจ รู้จักถนอมน้ําใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้กําลังใจแก่หมู่คณะ 
6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง 
7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง  
8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร 

 5.7 ความต้องการความคาดหวังของเพื่อนร่วมงามพึงปรารถนา 
1. มีความร่วมมือ 
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ 
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 
4. ความเอ้ือเฟือความมีน้ําใจต่อกัน 
5. มีใจที่เปิดกว้าง 

 5.8 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลปอได้กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือวัตความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อ ย
เพียงใด โดยได้กําหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
 

 5.8.1  การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของvองค์การบริหารส่วน
ตําบลปอ จะดําเนินการดังนี้ 
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 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหน้าที่ วิเคราะห์และวาง
ระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนองค์การ
บริหารส่วนตําบลปอ โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 

 
 
 
 
 รูปที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

1) ให้คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนองค์การบริหารส่วนตําบลปอ และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจําทุก 3 
เดือน 

2) เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลปอดําเนินการไปตาม
แผนแม่บท ฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้องดําเนินการต่อไป 

3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลปอที่สองคล้อง
กับแผนแม่บทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน 

4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 
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ปลัด อบต.ปอ (CKO) 

นายก อบต.ปอ 
(CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กําลังคน 
องค์การบริหารส่วนตําบลปอ 

 

สํานักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองการศึกษาฯ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา ฯ 



 

 

 5.8.2  การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปอ โดยกําหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชี้วัดตามเปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา (Output) 

  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือ
หลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 
  3. สร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กําหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือหลัก
ในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จํานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จํานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสํารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3.สร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข 1. จํานวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และองค์กรสมรรถนะสูง 

1. จํานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่ 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
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บทที ่6 
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 

6.1 หลักสูตรในการพัฒนา  
 องค์การบริหารส่วนตําบลปอ กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแต่ละตําแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยหนึ่งหลักสูตร ในหนึ่งปีงบประมาณ ดังนี้  
 1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
 2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
 3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  
 4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
 5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร  
 - หลักสูตรด้านการบริหาร  
 - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 สายงานผู้ปฎิบัติ ประกอบด้วยหลักสูตร 
 - หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
 - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
 - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  
 - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 พนักงานจ้าง ประกอบด้วยหลักสูตร 
 - หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
 - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
 - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  
 - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 โดยมีหลักสูตรแต่ละตําแหน่ง ดังนี้   
 1. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น  
 2. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  
 3. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง  
 4. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา   
 5. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
 6. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 7. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป  
 8. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 9. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
 10. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 11. หลักสูตรนิติกร 
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 12. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
 13. หลักสูตรนักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 14. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้  
 15. หลักสูตรนักวิชาการคลัง  
 16. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 17. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี  
 18. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
 19. หลักสูตรวิศวกร   
 20. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา   
 21. หลักสูตรนักสันทนาการ     
 22. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ   
 23. หลักสูตรเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
 24. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 25. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 26. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ   
 27. หลักสูตรนายช่างโยธา 
   28. หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนเด็กก่อนปฐมวัย / ครู / ผู้ดูแลเด็ก 
 29. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพ่ิมความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
       ของบุคลากรทุกตําแหน่ง  
 30. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพ่ิมความรู้ให้แก่พนักงานจ้างเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง  
 31. การส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 32. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 33. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ 

หมายเหตุ  
๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทาง

ดังกล่าวข้างต้น 
          ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลโครงการเดียวกันได้  

6.2 วิธีการพัฒนา  
 องค์การบริหารส่วนตําบลปอ จะดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ทั้งดําเนินการเอง เช่น อบรมสัมมนา พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง  การประชุมประจําเดือนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรมการศึกษาดูงานการส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบลปอ จะดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและ
ร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือ เอกชนเป็นผู้ดําเนินการ 
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลปอ ดําเนินการเองและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น เชิญมาเป็น วิทยากรบรรยาย หรือวิทยากร
กระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศ  
 2. การสอนงาน การให้คําปรึกษา  
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 3. การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 4. การฝึกอบรม  
 5. การส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือตรงกับสายงาน  
 6. การศึกษาดูงาน  
 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 8. การประชุมสัมมนา 

 6.2.1 การก าหนดวิธีการพัฒนา  
 โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัดฝึกอบรมโดย องค์การบริหารส่วนตําบล 
ดําเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทํางาน 
การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการทํางาน การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้คําปรึกษาแนะนํา การติดตามและประเมินผลโดย
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
 

6.3 การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
 เพ่ือให้การติดตามความสําเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสําเร็จของยุทธศาสตร์หลักของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปอ จึงได้มีการกําหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จได้ ในการกําหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้
จริง สําหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร ได้กําหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
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 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 -  ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จงัหวัดเชียงราย 

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการ (พ.ศ.) 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564  2565  2566  
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
งานโดยใช้ระบบ
สมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักในการ
บริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการท่ีผ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. ร้อยละของพนักงาน
ท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี 

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตําบล 
 
 
1.2 โครงการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 
1.3 โครงการพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์หลักของ อบต.ปอ 
 
1.4 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบการปฏิบัติงานใหม่ 
 
1.5 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนา
องค์กร 
 
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ความสําเร็จของการ
ปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะท่ีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
พนักงานส่วนตําบล 
1.2 ร้อยละของข้าราชการท่ี
ผ่านการทดลองงาน 
 
1.3 จํานวนวันท่ีได้รับการ
พัฒนา 3 วันต่อคนต่อปี 
 
 
1.4 ร้อยละของจํานวน
บุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
ตามเปูาหมาย 
 
1.5 ร้อยละของจํานวน
บุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
ตามเปูาหมาย 
1.6 ร้อยละของจํานวน
บุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
ตามเปูาหมาย 

การฝึกอบรม / 
ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สํานักงานปลัด 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

 



 

 

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการ (พ.ศ.) 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564  2565  2566  
2. เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
จิตอาสา การเข้าถึง
ประชาชนให้แก่
ข้าราชการและ
พนักงานจ้างทุกระดับ 

1. จํานวนบุคลากร
ได้รับการพัฒนา หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตอาสา 
2. ผลการสํารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 
 
1.2 โครงการส่งเสริมการรักษาวินัย
ให้แก่พนักงาน 
 
1.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เปูาหมาย 
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 
พนักงานส่วนตําบลทุกคน 
ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ดําเนินการทางวินัย 
(จัดส่งฝึกอบรม) 
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เปูาหมาย 
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

การฝึกอบรม / 
ศึกษาดูงาน 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
งานนิติการ  
สํานักงานปลัด 
และหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการ (พ.ศ.) 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564  2565  2566  
3. สร้างวัฒนธรรม
การทํางานร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

1. ร้อยละของจํานวน
บุคลากรท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรม ต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอ 
 
 

1.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และมีส่วนร่วม 
- กิจกรรม 5ส  
- กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ และ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 

 
 

 
 

 
 

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 Big cleaning day 
(ดําเนินการเอง) 

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

สํานักงานปลัด 
กองการศึกษา  

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 
- ทดสอบ
ปฏิบัติจริงผ่าน
การดําเนิน
กิจกรรมแบบมี
ส่วนรวม 

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการ (พ.ศ.) 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564  2565  2566  
4. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และมีส่วน
ร่วม 

1. จํานวนการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 
(Development and 
Knowledge) 
2. การประชุมส่วน
ราชการภายในระดับ
กอง 

1.1 โครงการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
- การประชุมผู้บริหาร 
- การประชุมส่วนราชการภายในระดับ
สํานัก/กอง 
 

 
 

 
 

 
 

- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม เป็น
ประจําทุกเดือน 
(ดําเนินการเอง) 

การจัดทํา
ข้อตกลงกับ
สํานัก กอง
ต่างๆ ในการจัด
ประชุมภายใน 

สํานักงานปลัด  การบปฏิบัติ
จริงผ่านการ
ดําเนินกิจกรรม
แบบมีส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการ / หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 - 2566 

1.  หลักสูตรการดําเนินการพัฒนาที่ดําเนินการเอง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ปี พ.ศ. 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด อบต. นํา
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จํานวน 
90 คน 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้
ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

350,000 350,000 350,000 1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 70% 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความ
พึงพอใจทุกด้าน 
ไม่น้อยกว่า 75% 

1. บุคลากร 
อบต.ปอ  มี
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. ผู้เข้าอบรม
ศึกษาดูงาน
สามารถนําความรู้
และประสบการณ์
ท่ีไดร้ับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

งานการเจ้าหนา้
ที              
งานบริหารงาน
ทั่วไป 
งานพัฒนาชุมชน
สํานักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม แก่พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง 

1. เพื่อสร้างจิตสํานึกท่ีดีให้บุคลากร
สามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมา
ปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมจริยธรรม 
สามารถนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้บุคลากรรู้จักการทํางาน
เป็นทีม ทํางานอย่างมีความสุข มี
ทัศนคติท่ีดี มีความสามัคคีในองค์กร 
 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
จํานวน 90 คน 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติท่ีดีใน
การปฏิบัติราชการ 

30,000 30,000 30,000 1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 70% 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความ
พึงพอใจทุกด้าน 
ไม่น้อยกว่า 75% 

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับการ
พัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
2. เกิดภาพลกัษณ์
ของหน่วยงานมี
ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
3. เกิดความ
สามัคคีภายใน
องค์กร 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สํานักงานปลัด 
อบต. 



 

 

รายละเอียดโครงการ / หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 - 2566 

1.  หลักสูตรการดําเนินการพัฒนาที่ดําเนินการเอง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ปี พ.ศ. 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่
ราชการ 

เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหมไ่ด้รบั
การมอบหมายงานก่อนการปฏิบตัิ
หน้าท่ี ได้รับการสอนงานจาก
ผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง 

ข้าราชการบรรจุใหม ่
ในแต่ละปีงบประมาณ 

30,000 30,000 30,000 ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ผ่านการ
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สํานักงานปลัด 
ร่วมกับทุก
ส่วนราชการ 

4 โครงการประชุมวิชาการและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 - การประชุมผู้บริหาร 
- การประชุมส่วนราชการภายใน
ระดับสํานัก/กอง 
 

เพื่อใหพ้นักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ข้อมลูข่าวสารและข้อ
ปฏิบัติราชการ 

พนักงานส่วนตําบลและ 
พนักงานจ้าง  
มีการประชุมร่วมกัน 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

120,000 120,000 120,000 - ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 90% 
- รายงานการ
ประชุมผู้บริหาร 
และส่วนราชการ 

อบต.ปอ เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพครู / 
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้เรียนรู้
เทคนิค ระเบยีบ และไดร้ับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้่านการทํากิจกรรมร่วมกัน 

ครู ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการ 
 

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่า 70% 

ครู และผู้ดูแลเด็ก 
เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เทคนิคและสร้าง
เสริมความผูกพัน
ในองค์กร 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสู่
องค์กรสมรรถนะสูง Walk 
Rally 

เพื่อใหพ้นักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางการ
ทํางานท่ีตรงกัน ฯ 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง  
 

150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่า 70% 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เทคนิคและสร้าง
เสริมความผูกพัน
ในองค์กร 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 



 

 

รายละเอียดโครงการ / หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 - 2566 

2. การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการที่สถาบัน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดฝึกอบรม 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร เปูาหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ ปี พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
ท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

2 
หลักสตูรเกีย่วกับงานบริหารงาน
ทั่วไป หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

หัวหน้าสํานักปลัด  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

3 
หลักสตูรเกีย่วกับงานบริหารงาน
การคลัง หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้อํานวยการกองคลัง / หัวหน้า
ฝุายการเงิน  

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

4 
หลักสตูรเกีย่วกับงานบริหารงาน
ช่าง หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้อํานวยการกองช่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

5 
หลักสตูรเกีย่วกับงานบริหารงาน
การศึกษา หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

6 
หลักสตูรเกีย่วกับงานแผนและ
นโยบาย หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

7 
หลักสตูรเกีย่วกับงานการ
เจ้าหน้าท่ี หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

นักทรัพยากรบุคคล  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 



 

 

รายละเอียดโครงการ / หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 - 2566 

2. การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการที่สถาบัน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดฝึกอบรม 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร เปูาหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ ปี พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

8 
หลักสตูรเกีย่วกับงานการจัดการ
งานท่ัวไป หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

นักจัดการงานท่ัวไป  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

9 
หลักสตูรเกีย่วกับงานส่งเสริม
การเกษตร หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการเกษตร  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

10 
หลักสตูรเกีย่วกับงานพัฒนา
ชุมชน หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

นักพัฒนาชุมชน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

11 
หลักสตูรเกีย่วกับงาน
สาธารณสุขชุมชน หรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

12 
หลักสตูรเกีย่วกับงานกฎหมาย
และคดี หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

นิติกร  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

13 
หลักสตูรเกีย่วกับงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

14 
หลักสตูรเกีย่วกับงานควบคุม
และการตรวจสอบภายใน หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 



 

 

รายละเอียดโครงการ / หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 - 2566 

2. การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการที่สถาบัน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดฝึกอบรม 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร เปูาหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ ปี พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

15 
หลักสตูรเกีย่วกับงานการคลัง
ของท้องถิ่น หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการคลัง  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

16 
หลักสตูรเกีย่วกับงานการเงิน
และบัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการเงินและบญัชี  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

17 
หลักสตูรเกีย่วกับงานการพัสดุ - 
จัดซื้อจัดจ้าง หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการพัสดุ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

18 
หลักสตูรเกีย่วกับงานการพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

19 
หลักสตูรเกีย่วกับงานการ
ควบคมุอาคาร วิศวกร หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

วิศวกร  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 

32,300 32,300 32,300 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

20 

หลักสตูรเกีย่วกับงานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการศึกษา  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 32,300 32,300 32,300 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

 
 



 

 

รายละเอียดโครงการ / หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 - 2566 

2. การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการที่สถาบัน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดฝึกอบรม 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร เปูาหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ ปี พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

21 

หลักสตูรเกีย่วกับงานกีฬา 
นันทนาการ กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

นักสันทนาการ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 32,300 32,300 32,300 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

22 
หลักสตูรเกีย่วกับงานสารบรรณ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 24,500 บาท) 

24,500 24,500 24,500 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

23 
หลักสตูรเกีย่วกับงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 24,500 บาท) 

24,500 24,500 24,500 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

24 
หลักสตูรเกีย่วกับการเงินและ
บัญชหีรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 24,500 บาท) 

24,500 24,500 24,500 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

25 
หลักสตูรเกีย่วกับงานพัสดุหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานพัสด ุ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 24,500 บาท) 

24,500 24,500 24,500 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

26 
หลักสตูรเกีย่วกังานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 24,500 บาท) 

24,500 24,500 24,500 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

27 
หลักสตูรเกีย่วกับงานโยธา หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

นายช่างโยธา  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 24,500 บาท) 

24,500 24,500 24,500 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 



 

 

รายละเอียดโครงการ / หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 - 2566 

2. การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการที่สถาบัน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดฝึกอบรม 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร เปูาหมาย หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ ปี พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

28 

หลักสตูรเกีย่วกับงานจัด
การศึกษาอนุบาลและปฐมวัย 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ครู / ครผูู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรละ 32,300 บาท) 
(เปูาหมาย ปลีะ 6 คน) 

193,800 193,800 193,800 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสายงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

29 

หลักสตูรเกีย่วกับการดาํเนินการ
ทางวินัย 2 วัน / 5 วัน 

พนักงานส่วนตําบลทุกตาํแหน่ง  สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
(หลักสูตรละ 3,500 บาท) 
(เปูาหมาย ปลีะ 10 คน) 

35,000 35,000 35,000 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
ข้อกฎหมายและระเบียบ
วินัยข้าราชการ ฯ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

30 
โครงการอบรมสมันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น 

ปลัด อบต.  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
(ปีละ 12 ครั้ง ครั้งละ 900 บาท) 

10,800 10,800 10,800 
ผู้เข้าอบรมได้ซักซ้อม
ทิศทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามนโยบาย ฯ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลัด 

31 

โครงการอบรมสัมมนาชี้แจง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารการ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ 
อบต. (LPA)  

ข้าราชการ/พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน
รวบรวมเอกสารการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพของ อบต. (LPA) 
ประจําปี (คนละ 900 บาท) 
(เปูาหมาย จนท.รับผิดชอบ 10 คน) 

สํานักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย 

9,000 9,000 9,000 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจ ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลดั 

32 
หลักสตูรอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ช้องกับการปฏิบัติงาน  

พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้างทุกตําแหน่ง 

หน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ 180,000 180,000 180,000 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักปลดั 

 



 

 

 
หมายเหตุ  :   1. ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย  คือ  ข้อมูลตามที่ได้สรุปจากการสอบถามความต้องการการฝึกอบรมจากทุกส่วนราชการ และจากหนังสือประชาสัมพันธ์
  แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  2. การประมาณการค่าใช้จ่ายบางหลักสูตรใช้ประมาณการโดยการถัวเฉลี่ย เนื่องจากมีความจําเป็นและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมมาแล้ว 
  3. ค่าใช้จ่ายมาจากการตั้งจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ ได้ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือการ
  พัฒนาท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งบุคลากรเข้า
  รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอ่ืนจัดขึ้น



 

 

บทท่ี 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนตําบลปอ ประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 400,000 บาท 
   2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท 
   3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท 
   4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ต้ังจ่ายไว้ 350,000 บาท 
   5) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 
   6) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
   7) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท 
   9) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท 
   10) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กในสังกัด ฯลฯ ตั้งจ่ายไว้ 
50,000 บาท 
   11) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท 

หมายเหตุ  :  สําหรับประมาณการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 และ 2566 ใช้ประมาณการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

  

บทท่ี 8 
การติดตามและประเมนิผล 

  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสําคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในด้านความสําเร็จและความ
ล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายควรรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การ
เสริมสร้างขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กร  
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1. วิธีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
  1. กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทํารายงานผลการเข้ารับการอบรม เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถงึนายกองค์การบริหารส่วนตําบล                
  2. ให้ผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและ
หลังการพัฒนาตามข้อ 1 อย่างน้อย 2 ระยะ คือ ภายหลังการอบรม 3 เดือน และ 6 เดือน 
  3. นําข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการ
ต่อไป 
  4. ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน 
  5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี (LPA) โดยต้อง
ผ่านการประเมนิตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของตัวชี้วัดแต่ละด้าน 

  องค์การบริหารส่วนตําบลปอ ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้กําหนดแนวทางในการ
ประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําปี 

 

 รปูแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเปูาหมายที่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปอต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปอให้มีคุณลักษณะตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลปอต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตําแหน่งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลปอ ต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของ องค์การบริหารส่วนตําบลปอ ประกอบด้วย 

1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็ว        

1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของสถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง  หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลปอกําหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ยาก  
โดดเด่น และท้าทาย 
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  1.4) ใฝุเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถบุคลิกภาพและอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
หน่วยงาน 
  1.5) การทํางานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานหน่วยงาน หรือสถาบัน
โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้างและดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
สมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลปอ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทํางาน 
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จได้ 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชํานาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่
รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทําหรือคุณลักษณะที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการโดยคํานึงถึง
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

 รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจําปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลปออิงตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจําปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นสําคัญ 
 
2. มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
  ๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างดีเด่น  เป็นประจําทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
  ๑.๑  ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
  ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
  ๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
  ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
 ๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
 ๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทํางานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาที่
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 

3.  มาตรการด าเนินการทางวินัย  
 ๑.  มอบอํานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้น

ว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 



 

 

 ๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเว้น                 
การกระทําผิดวินัยในมาตรการตามประกาศระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปอ คือ  

  ๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
  ๒.2 การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
  2.3 การกระทําผิดในความประพฤติเกินจารีตประเพณี หรือ 

   ๒.๔ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย 
   หรือระเบียบกําหนดอันเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตําบลปอได้รับความเสื่อมเสีย และ 

  2.5 การประพฤติผิดทางศิลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  

บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลปอ สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับข้อระเบียบ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ตลอดจนแนวนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การ  พัฒนาบุคลากรบางตําแหน่งที่จําเป็น
ได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจําเป็น จึงต้องทําการยุบ หรือ ปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้
ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

บทสรุปส าหรับการบริหาร 
การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

...................................................... 
  การสํารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลปอ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลปอ จากผลการสํารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด.....99.....คน จากทั้งหมด......4.......ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการกระจาย
ข้อมูลอย่างท่ัวถึงท้ังเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์  และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นเพศชาย ร้อยละ..24.24..เป็นเพศหญิง ร้อยละ..75.76.. 
  2. ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว มีอายุ ต่ํากว่า 21 ปี ร้อยละ..2.01..  อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ..
24.25.. อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ..47.48.. อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ..20.20.. และมีอายุตั้งแต่  50 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ..6.06.. 
  3. ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาต้อนปลาย/ปวช. ร้อยละ..2.01..  อนุปริญญา
ตรี/ปวส. ร้อยละ..24.25.. ปริญญาตรี  ร้อยละ..47.48.. สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ..20.20.. 
  4. ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว มีระยะเวลาการทํางาน ต่ํากว่า 1 ปี ร้อยละ..14.15.. ระยะเวลาการทํางาน
ระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ..21.22.. มีระยะเวลาการทํางาน 4- 6 ปี ร้อยละ..7.06.. มีระยะเวลาการทํางาน ระหว่าง 7-9 ปี 
ร้อยละ..7.06.. และมีระยะเวลาการทํางานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ..50.51.. 
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  5. ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว มีสถานภาพรับราชการ/ทํางาน เป็นพนักงานส่วนตําบล ร้อยละ..21.21... 
พนักงานครู ร้อยละ ...18.18... พนักงานจ้างตามภารกิจ ร้อยละ....34.35.... และพนักงานจ้างทั่วไปร้อยละ....26.26..... 
  6. ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว มีลักษณะสายงานที่ปฏิบัติ เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ร้อยละ..2.00..
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ร้อยละ..1.00.. ประเภทวิชาการ ร้อยละ..12.13.. ประเภททั่วไป ร้อยละ ..6.06.. สายงานการ
สอนร้อยละ.. 18.19.. พนักงานจ้าง ( สํานักงาน) ร้อยละ.... 25.26.... และพนักงานจ้าง (ศพด.) ร้อยละ.... 35.36..... 
  7. ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว มีประวัติการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ดังนี้ 
   1)  ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดขึ้น ร้อยละ  ... 75.76 ... 
   2)  ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น   ร้อยละ  ... 3.03 ... 
   3)  ที ่กรม ฯ หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ร้อยละ  ... 16.16 ... 
   4)  ไม่ได้เข้ารับการอบรม   ร้อยละ  ... 5.05 ...  
สรุปหลักสูตรความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร   

ลําดับ หลักสูตร 
ปีทีต่้องการพัฒนา (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 
1 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตําแหน่ง 43.44 29.29 27.27 
2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 54.55 37.38 8.07 
3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 38.39 32.33 29.29 
4 หลักสูตรด้านการบริหารงาน/ตําแหน่ง 49.50 34.35 16.15 
5 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 38.39 42.43 19.18 
6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําปีเกี่ยวกับความรู้ กฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
42.43 38.39 19.18 

7 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล 42.43 37.38 20.20 
8 การศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการบริหารจัดการ

เป็นเลิศ ประสบผลสําเร็จในแต่ละสาขา 
22.22 48.49 29.29 

9 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง ( WL ) 57.58 22.22 20.20 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  
  ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ...52.53...พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีระยะเวลา
การฝึกอบรม  1 - 3  วัน  ร้อยละ....29.29......พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม  4 - 6  วัน  ร้อยละ....14.14.....พอใจใน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 7 – 10 วัน ร้อยละ....4.04......และพอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม มากกว่า 10 วันขึ้นไป  
สถานที่ฝึกอบรม 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ..58.59...เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดเชียงราย   ร้อยละ..
29.29....เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมจังหวัดเชียงใหม่  และร้อยละ....12.12...เห็นว่าควรจัดฝึกอบรมในจังหวัดอ่ืน ๆ  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  จากการตอบแบบสอบถาม ได้สรุปประเด็นที่มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ต้องการให้หน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ / ตําแหน่งให้ได้รับ
ความรู้ในด้านที่เร่งด่วนกับสถานการณ์ท่ีเกดิขึ้นในขณะนั้น 

 การส่งเสริมให้ได้รับการอบรมในตําแหน่งและสายงานควรให้ครอบคลุมในทุกสายงานและทุกคน 
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 ต้องการให้หน่วยงานจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการที่สามารถนําไปใช้ได้กับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติจริง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลปอจะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบ
ความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปอ ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือนําข้อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 

สรุปการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม ดังนี้ 
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร  หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 
 ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ หลักสูตร 
ร้อยละของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

1 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง ( WL ) ร้อยละ 57.58 

2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 54.55 

3 หลักสูตรด้านการบริหารงาน/ตําแหน่ง ร้อยละ 49.50 

4 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตําแหน่ง ร้อยละ 43.44 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําปีเกี่ยวกับความรู้ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 42.43 

6 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล ร้อยละ 42.43 

7 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ร้อยละ 38.39 

8 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม ร้อยละ 38.39 

9 การศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ประสบ
ผลสําเร็จในแต่ละสาขา 

ร้อยละ 22.22 

 ปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ หลักสูตร 
ร้อยละของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

1 การศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ประสบ
ผลสําเร็จในแต่ละสาขา 

ร้อยละ 48.49 



 

 

2 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม ร้อยละ 42.43 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําปีเกี่ยวกับความรู้ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 38.39 

4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 37.38 

5 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 37.38 

6 หลักสูตรด้านการบริหารงาน/ตําแหน่ง ร้อยละ 34.35 

7 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ร้อยละ 32.33 

8 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตําแหน่ง ร้อยละ 29.29 

9 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง ( WL ) ร้อยละ 22.22 

 ปีงบประมาณ 2566 

ล าดับ หลักสูตร 
ร้อยละของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ร้อยละ 29.29 

2 การศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ประสบ
ผลสําเร็จในแต่ละสาขา 

ร้อยละ 29.29 

3 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตําแหน่ง ร้อยละ 27.27 

4 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 20.20 

5 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง ( WL ) ร้อยละ 20.20 

6 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม ร้อยละ 19.18 

7 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําปีเกี่ยวกับความรู้ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 19.18 

8 หลักสูตรด้านการบริหารงาน/ตําแหน่ง ร้อยละ 16.15 

9 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 8.07 

   
 



 

 

ตัวอย่างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในหลักสูตรการการพัฒนาและการฝึกอบรม 
ตอนที่ 3 ระยะเวลาการฝึกอบรม  และสถานที่ฝึกอบรม 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

  
ตอนที่1  ข้อมูลสว่นบุคคล 

ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน  (     )  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน  
1. เพศ    (     )    ชาย    (     )    หญิง 

2.  อายุ    (     )    ต่ํากว่า 21 ป ี  (     )    21- 30 ปี (     )  31-40 ป ี
   (     )    41-50 ป ี  (     )  มากกว่า 50 ปี 

 3.  ระดับการศึกษา (     )    มัธยมศึกษาต้อนปลาย/ปวช. (     )  อนุปริญญาตรี/ปวส. 
(     )    ปริญญาตร ี   (     )  สูงกว่าปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาการทํางาน   (เกินกว่า 9 เดือนให้นับเป็น 1 ปี)  
(     )   ต่ํากว่า 1 ป ี   (     ) 1-3  ปี 
(     )   4-6  ป ี    (     ) 7-9  ปี 
(     )   ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
    

 5.  สถานภาพการรับราชการ/ทํางาน 
(     )    พนักงานส่วนตําบล  (     )  ครู 
(     )    พนักงานจ้างตามภารกิจ  (     )  พนักงานจ้างทั่วไป 

 6.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  (   ) ประเภทบริหารงานท้องถิ่น    (   ) ประเภทอํานวยการท้องถิ่น 

(   ) ประเภทวิชาการ     (   ) ประเภททั่วไป      (   ) สายงานการสอน  
(   ) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท ...............      (   ) พนักงานจ้างทั่วไป ประเภท ................ 
 

 7.  ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1............................................................................................................................ ............ 
  2................................................................................................................. ...................... 

3............................................................................................................................ ........... 
   
 
 
 
 



 

 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนา  
หัวข้อโครงการอบรมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ค าชี้แจงโปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน  (  ) หน้าข้อความที่ท่านต้องการอบรม ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ล าดับที่ หลักสูตรการพัฒนา/หัวข้อการอบรม ปีท่ีต้องการพัฒนา 

2564 2565 2566 
1 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตําแหน่ง    
2 หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ    
3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ    
4 หลักสูตรด้านการบริหารงาน/ตําแหน่ง    
5 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม    
6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําปีเกี่ยวกับความรู้ กฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
   

7 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล    
8 การศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 

ประสบผลสําเร็จในแต่ละสาขา 
   

9 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง ( WL )    

 

ตอนที่ 3  ระยะเวลาการฝึกอบรม  และสถานที่ฝึกอบรม 

1. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

(     )    1-3  วัน   (     )  4-6 วัน 
(     )    5-7  วัน   (     )  8-10  วันขึ้นไป 

2. สถานที่ฝึกอบรม 

(     )    จังหวัดเชียงราย  (     )  จังหวัดเชียงใหม่      (     )    พ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ   

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

 ........................................................................................................................................................ .................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564 - 

2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 
 
 
 
 
 


