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คาํนํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)  
ขององคการบริหารสวนตําบลเวียง มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาความรู ทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเวียง ใหเปนไปตามระบบบริหารความรูภายใน
องคกรท่ีมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 สวนท่ี 3 การพัฒนาขาราชการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบล
เวียง เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)  
 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ไดกําหนดกิจกรรมและโครงการใหมีความสอดคลอง
กับหลักสูตรตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและสายงานของบุคลากร โดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาท่ีของ
ตนเอง รวมท้ังบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลเวียง โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากร 
แตละตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ท้ังในดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ดานการ
พัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการ
บริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการสรางความตระหนักใหมีแนวความคิดของการมีสวนรวม
ดานการพัฒนาองคกร อันจะเปนประโยชนกับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางยั่งยืน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเวียงตอไป 
 

  แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเวียง เปนเครื่องมือในการนําทิศทางการพัฒนา
บุคลากรภายใตการมีวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา หลักสูตร วิธีการ
พัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ซ่ึงผลของการวางแผนพัฒนาดังกลาวจะนําไปสูการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุดตอไป 
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บทที ่1 
บทนาํ 

 
หลักการและเหตุผลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

      พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้  

    “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”  

     “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศ
ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

     ๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง  
     ๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ

ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
     ๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  
           ๔.ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย  
          ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 5  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  

สวนท่ี ๓  การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ไดกําหนดการพัฒนาพนักงานสวนตําบลในสวนท่ี
สําคัญท่ีไดนํามาเปนหลักการในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ดังนี้ 
  ขอ ๒58 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
พนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประชุมและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี 



  ขอ ๒59 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามขอ 258 ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได 
  หากองคการบริหารสวนตําบล มีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจําเปน
ในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการ
จะตองใชหลักสูตร ท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตาม
ความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป 
  ขอ ๒๖0 การพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
เลือกวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม 
  ขอ ๒๖1 การพัฒนานี้ อาจกระทําไดโดยสํานักงาน คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  
(ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด 
หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือ
องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได 
  ขอ ๒๖2 การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลบรรจุใหมนี้ ใหกระทําภายในระยะเวลาท่ี
ขาราชการนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  ขอ ๒๖3 การพัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับการบรรจุใหมใหดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) การปฐมนิเทศ ใหกระทําในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนา ท่ีใหเปนไปตามหลักสูตรท่ี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
(ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ประกอบดวย การพัฒนาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับขาราชการบรรจุ
ใหม และการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
  (๓) การเลือกวิธีการพัฒนาขาราชการ ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการควบคู
กันไป แลวแตความเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนตําบล เชนการงบประมาณ สื่อการฝกอบรม 
วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนท่ีรับผิดชอบการฝกอบรม และกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะเขารับการอบรม 
  (๔) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ประเมินและติดตามผลการพัฒนา 
โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการ
ปฏบิัติงาน 
  ขอ ๒๖4 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ขอ ๒๖5 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอนมาดํารง
ตําแหนง ซ่ึงอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 
  ขอ ๒๖6 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเองหรือ
มอบหมายใหผูท่ีเหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลหรือ
เปนกลุม ซ่ึงอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเปนในการ
พัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือขอเสนอของ
ผูใตบังคับบัญชาเอง 
 
 



  ขอ ๒๖7 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาท้ัง ๕ ดาน ไดแก 
  (๑) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เชน สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน 
  (๒) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ                 
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง 
  (๓) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ และการประสานงาน เปนตน 
  (๔) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสาร และการสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 
  (๕) ดานคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
  ขอ ๒68 ข้ันตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา แบงได ดังนี้ 
  (๑) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้ 
   (ก) การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
   (ข) ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปการปฏิบัติงาน ดานความรู 
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  (๒) การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้ 
   (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก การ
คัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสมมารถเลือกแนวทาง 
หรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ 
การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนตน 
   (ข) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือเขาสมทบกับหนวย
ราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการอง เชน การสอนงาน 
การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกยายหนาท่ี การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไป
ศึกษาดูงาน การฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนตน 
  (๓) การติดตามประเมินผลใหผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิด และใหมีการ
ประเมินผลการพัฒนาเม่ือผานการประเมินแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
  ขอ ๒69  ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะเทใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 



  ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปน
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลมีระยะเวลา 3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น 
  ขอ 270 ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปนกรรมการ 
(3) ผูอํานวยการกองและหัวหนาสวนราชการอ่ืน เปนกรรมการ 
(4) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการและเลขานุการ 
ขอ 271 แผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนตําบล อยางนอยตองประกอบดวย 

  (๑) หลักการและเหตุผล 
  (๒) เปาหมายการพัฒนา 
  (๓) หลักสูตรการพัฒนา 
  (๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
  (๕) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
  (๖) การติดตามและประเมินผล 
  ขอ ๒๗2 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนในการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาพนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง 
ๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามท่ีกําหนด ในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบล ตลอดท้ังความจําเปนในดานความรูความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนงดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  ขอ ๒๗3 เปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดใหมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานสวนตําบลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลทุก
ตําแหนง โดยกําหนดใหขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบ
ระยะเวลา ๓ ปของแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
  ขอ ๒๗๖ หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานสวนตําบล แตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนา
อยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
  (๓) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  (๔) หลักสูตรดานการบริหาร 
  (๕) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  ขอ ๒๗๗ วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง หรือ
อาจมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลหรือผูท่ีมีความเหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนา
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี้ 
 



  (๑) การปฐมนิเทศ 
  (๒) การฝกอบรม 
  (๓) การศึกษา หรือดูงาน 
  (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (๕) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
  ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ี
เขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 
  ขอ ๒๗6 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลตองจัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลอยางชัดเจน แนนอน 
เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ขอ ๒๗7 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลตองจัดใหมีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการ
พัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา 
  ขอ ๒78 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามขอ 
๒๗๑ แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ในการพิจารณาของ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่ง ให 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนา กลุมเปาหมายท่ีเขา
รับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เม่ือ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณามีมติ
เห็นชอบแลวใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศใหบงัคับเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตอไป 
  เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ๓ ป แลว ให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตาม ขอ ๒๗๑ เปนระยะเลา ๓ ป
ในรอบถัดไป ท้ังนี้ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังของแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ดวย 
  ขอ ๒79 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อต.จังหวัด)  ตามขอ 
๒๘๐ หาก คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นวาแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  
ยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปรับปรุงแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ดังกลาว
ตามความเห็นของ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองคการบริหารสวนตําบล          
มีความเห็นวาแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล มีความเหมาะสมแลว และไดแจงยืนยันแผนการพัฒนา
ขาราชการตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ให คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  เสนอเรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  ตามวรรคหนึ่ง เปน
ประการใด ให คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
ตามความเห็นของ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)   
  ขอ ๒๘0 ให คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบและกํากับดูแลให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีได
ประกาศใชบังคับนี้ ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการตาม
แผนการพัฒนาขาราชการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นและความสัมพนัธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไดแสดงความสัมพันธระหวางแผนพัฒนา
ระดับมหภาค สูยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเวียง ตามลําดับดังนี ้

๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.2560 – 2579) 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.2560 – 2564) 
๑.๓ ประเทศไทย ๔.๐  
๑.๔ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
๑.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย 
๑.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเวียง 

  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเวียง เพ่ือแสวงหาความรูใหม ๆ มาใช
ในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลเวียงท่ีไดวางไว 

      จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตนและเพ่ือใหเปนไปตามประกาศฯ  นอกเหนือจาก    
การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีสังกัดและตามกระบวนการในการทํางานตาง ๆ โดยปกติแลว จึงได
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓) ขององคการบริหารสวนตําบล และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากรฝายบริหาร ฝายการเมือง พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอตัรากําลงั  
  แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 ขององคการบริหารสวนตําบล
เวียง มีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ไว ดังนี้ 

 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ
องคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในองคการ
บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
 

  กองคลัง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน  
เงินบําเหน็จบํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การ
จัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล และ
งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  กองชาง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง  
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานกอสราง  และซอมบํารุง การควบคุมการ
กอสรางและซอมบํารุง งานแผนดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล และยานพาหนะ การรวบรวมประวัติติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานเก่ียวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล 
น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางดาน
การศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหวิจัย การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การวางแผนการศึกษามาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา
สงเสริมการวิจัย การวางโครงการ สํารวจเก็บรวบรวมขอมูล สถิติการศึกษา เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การสงเสริมงานและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน 
การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ และทรัพยสินตางๆ เพ่ือประโยชนทางการศึกษา จัดสถานท่ีเพ่ือการศึกษา 
สงเสริม ทํานุบํารุง และรักษาไวซ่ึงศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของทองถ่ิน วัฒนธรรม 
สงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
   

  หนวยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ 
ภายในองคการบริหารสวนตําบลท่ีสังกัด ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ
ในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช และเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



โครงสรางงานตามแผนอตัรากําลงัปจจบุนั 
1. สาํนักงานปลดั อบต. 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

1.9 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

2. กองคลงั 
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

3. กองชาง 
   ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

3.5 งานโยธา 
3.6 งานสํารวจ 
3.7 งานธุรการ      

4. กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 
    4.1 งานบริหารการศึกษา 
    4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. หนวยตรวจสอบภายใน 
5.1  งานตรวจสอบภายใน 

1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจาหนาท่ี 
1.3 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานกฎหมายและคด ี
1.7 งานพัฒนาชุมชน 
1.8 งานสงเสริมการเกษตร 

2.1 ฝายการเงิน มี 2 งานไดแก 
        2.1.1 งานการเงิน 
        2.1.2 งานการบัญช ี

2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
2.3 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

    3.1 งานกอสราง 
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.3 งานออกแบบควบคุมอาคาร 
3.4 งานผังเมือง 



 

1. ขอมลูดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากาํลงั  
  แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ไว  ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดั อบต. 
(นกับรหิารงานทองถิ่น ระดบักลาง) 

 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สาํนกัปลดั อบต. 
( นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน ) 

กองคลงั 

( นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน ) 

กองชาง 

(นกับรหิารงานชาง ระดบัตน) 

1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจาหนาท่ี 
1.3 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานกฎหมายและคดี 
1.7 งานพัฒนาชุมชน 
1.8 งานสงเสริมการเกษตร 
1.9 งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 

2.1 ฝายการเงิน มี 2 งานไดแก 
      2.1.1 งานการเงิน 
      2.1.2 งานการบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
2.3 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

3.1 งานกอสราง 
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.3 งานออกแบบควบคุมอาคาร 
3.4 งานผังเมือง 
3.5 งานโยธา 
3.6 งานสํารวจ 
3.7 งานธุรการ 

 
 

กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

(นกับรหิารงานการศกึษา ระดบัตน) 

4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานสงเสริม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
 

รองปลดั อบต. 
(นกับรหิารงานทองถิ่น ระดบัตน) 

 

 



 

2. อัตรากาํลงัตามแผนอัตรากําลงั ๓ ป  
อัตรากําลังพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ท่ี ตําแหนงเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผูดํารงตําแหนง 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 
ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 12-3-00-1101-001 นายยายเจริญ  เชื้อเมืองพาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักบริหารงานทองถ่ิน บริหารทองถ่ิน กลาง  

2 12-3-00-1101-002 นางสรัญญา  สมแสง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักบริหารงานทองถ่ิน บริหารทองถ่ิน ตน  

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล      

3 12-3-01-2101-001 วาท่ีรอยตรีชลิต  ศรีจันทรแกว หัวหนาสํานักปลัด อบต. นักบริหารงานท่ัวไป อํานวยการทองถ่ิน ตน  

4 12-3-01-3102-001 นางกาญจนา  มีมาลูน นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ  

5 12-3-01-3103-001 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. วางกําลังสรรหา 

6 12-3-01-3801-001 นางณัฎฐาภรณ  จิรนากุล นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชํานาญการ  

7 12-3-01-4101-001 นางสายเทียน  ชนะ เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ชํานาญงาน  
8 12-3-01-4805-001 นายบัญชา  สัตยดิษฐ เจาพนักงานปองกันฯ เจาพนักงานปองกันฯ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน  
9 12-3-12-3205-001 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. รองขอกสถ.สอบแขงขัน 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
10 - นางสาวพิชชานันท  ไชยวุฒิ  - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 

60 - 30 ก.ย. 61  

11 - นางสาวพัชรี  สิงหใจ  - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

12 - นายธนารักษ  จําปา - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

13 - นายอินทูล  หม่ืนคําปา - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

14 - นายสันติ  จิตวิลัย - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

15 - นายปยวัฒน  จําปา - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

 
 



 

 

ท่ี ตําแหนงเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผูดํารงตําแหนง 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจางท่ัวไป สํานักงานปลัด อบต.      

16 - นายณัฐกันต  กิจจาทร - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  

17 - นางสาวศรีพรรณ  หม่ืน - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  

18 - นางสาวธิวารินทร  อนนัทะศิลป - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  

19 - นางสาวฐิตาพร  เทพวัน - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  

20 - นางสาวณัฐณิชา  ใจทา - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  

21 - นางสาวดวงดาว  เก๋ียงมะนา - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  

22 - นางสาววรรณิดา  มังตา - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  

23 - นางสาวกานตธิดา  สิทธิมลคล - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61  

 กองคลัง      
24 12-3-04-2102-001 นางขวัญจิตต  แกวแปงจันทร ผูอํานวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อํานวยการทองถ่ิน ตน  
25 12-3-04-2102-002 นางนันทนา  ปมปา หัวหนาฝายการเงิน นักบริหารงานการคลัง อํานวยการทองถ่ิน ตน  
26 12-3-04-4203-001 นายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน  
27 12-3-04-4102-002 นางสาวธัญญรัตน  กาว ี เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน  
28 12-3-04-4204-001 - เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานจัดเก็บรายได ท่ัวไป ปง./ชง. รองขอกสถ.สอบแขงขัน 

29 12-3-04-4201-001 - เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี ท่ัวไป ปง./ชง. รองขอกสถ.สอบแขงขัน 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      

 
 



 

 

ท่ี ตําแหนงเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผูดํารงตําแหนง 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 
ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

30 - นางสาวรุงทิวา  พินสุวรรณ - ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

31 - นางอารียา  บุญรัตน - ผช.เจาพนักงานการเงินฯ - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

 กองชาง      

32 12-3-05-2103-001 นายอลงกรณ  มานพ ผูอํานวยการกองชาง นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถ่ิน ตน  

33 12-3-05-4701-002 นายสุรศักดิ์  สิทธิสม นายชางโยธา นายชางโยธา ท่ัวไป ชํานาญงาน  

34 12-3-05-4701-001 นายกิตติศักดิ์  อินทรใจ นายชางโยธา นายชางโยธา ท่ัวไป อาวุโส  

 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      

35 - นายไพโรจน  ยิ้มเยื้อน - ผูชวยนายชางโยธา - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

36 - นางสาวกมลชนก  กาวิตะ - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

 พนักงานจางท่ัวไป กองชาง   -   

37 - นายณัฐกานต  หลวงตัน - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      

38 12-3-08-2107001 นางสาวจิรภัทร  โพทะยา ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ นักบริหารงานการศึกษาฯ อํานวยการทองถ่ิน ตน  

39 12-3-08-3101-001 นางสาวกาญจนา  กองนอย นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ชํานาญการ  

40 12-3-08-4201-002 - เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี ท่ัวไป ปง./ชง. รองขอกสถ.สอบแขงขัน 

41 12-3-08-2204-607 นางธิติมา  ฟูกิจเก้ืออวยพร คร ู - การสอน คศ.1  

42 12-3-08-2204-608 นางสาวคําชาย  ทาอุปรงค คร ู - การสอน คศ.1  

43 12-3-08-2204-609 นางจันทรเพ็ญ  ตาวงค คร ู - การสอน คศ.1  

44 12-3-08-2204-610 นางกมลวรรณ  ปนยศ คร ู - การสอน คศ.1  

 
 



 

 

ท่ี ตําแหนงเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผูดํารงตําแหนง 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 
ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) กองการศึกษาฯ      

45 - นายสุทธิพงษ  สานะวงค - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

46 - นางธิติมา  ฟูกิจเก้ืออวยพร - ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

 พนักงานจางท่ัวไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

47 - นางสาวณัฐณิชา  ใจทา - คนงานท่ัวไป - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

48 - นางสุพิน  กันทะเสน - ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 
60 - 30 ก.ย. 61  

 



  

บทที ่2 
วตัถปุระสงคและเปาหมายการพฒันา 

 

วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลและยุทธศาสตรของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน
ตางๆ ท่ีใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
 

เปาหมาย 
เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลเวียง อันประกอบดวย พนักงานพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบลเวียง ไดรับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ไมนอย
กวารอยละ 85 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลเวียงทุกคน ท่ีไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  2. ประชาชนภายในเขต องคการบริหารสวนตําบลเวียง ไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

วตัถปุระสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วธิกีาร ระยะเวลาดาํเนนิการ งบประมาณ หมายเหต ุ
เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพฒันาดานบุคลากร 
๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร  
ดังนี ้
 -  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 
-   ดานการบริหาร 
-   ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มท่ี โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให 
ศึกษาตอ และสงเสริมใหเพ่ิมพูนความรูในการทํางาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิก 
อบต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศนศึกษาดูงาน
ตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
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วตัถปุระสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วธิกีาร ระยะเวลาดาํเนนิการ งบประมาณ หมายเหต ุ

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพฒันาดานจรยิธรรม  คณุธรรม 
๑.สงเสริมจริยธรรมเพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  
มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม 
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข วางตัวเปนการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 
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วตัถปุระสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วธิกีาร ระยะเวลาดาํเนนิการ งบประมาณ หมายเหต ุ
เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพฒันาดานอืน่ ๆ  
๑.  สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดข้ันตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 
๓.  สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 
และสถานท่ีบริการประชาชน 
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บทที ่3 
กรอบแนวคดิการจัดทาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาบคุลากร 

 

  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพนักงาน พนักงานสวนตําบล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกร 
มีจุดมุงหมาย ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร  
มีวิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสูความสําเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกท้ังเปนการสรางความตอเนื่อง 
ในการพัฒนาบุคลากรในองคกร ซ่ึงการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซ่ึงทิศทางนี้จะมีผล
ครอบคลุมอยูในชวงระยะเวลา 3 ป 
  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลเวียงนั้น ตองเปนการ
จัดทํายุทธศาสตรท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ท้ังนี้ เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนา
หนวยงานนั้นเปนสวนท่ีชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จผานทางบุคลากร 
ท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของ
ตนใหประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง และเพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับยุทธศาสตร
ของ องคการบริหารสวนตําบลเวียงในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานท่ีเปนยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพ่ือใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลเวียง มีความ
สอดคลองและสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
องคกร    
  ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลเวียง) 
นั้น เปนการศึกษาขอมูลประกอบท่ีสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื่อได
ทําการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลว จากนั้น จึงดําเนินการ
กําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรองคกร 
  ขั้นตอนที่ 2 การทํา HR SWOT เพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ท่ีจะทําใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 
  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีจะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร ซ่ึงการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะทําใหองคกรบรรลุ
หรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 
  - เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเปนการระดมสมอง ซ่ึงใหไดมาซ่ึง
ขอมูลจํานวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยท่ีสิ่งท่ีไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูท่ีมาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ 
  - เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานท่ีเก่ียวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควรจํากัด
เฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
 



  

  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ซ่ึงจะชวย
สนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนท่ีจะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุนการ
คิดวิเคราะหและการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญท่ีมีผลตอ
การบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ ทําใหเห็นถึงกลุม
ประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความสอดคลอง
กับกลุมคนสวนใหญในองคกร จํานวนวันท่ีใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจํานวนวันท่ีบุคลากรไดรับในการ
พัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการพัฒนาผานการ
ใชจายเพ่ือการพัฒนาซ่ึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีเปนหนวยงานท่ีดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรท่ีคลายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
องคกรอ่ืนซ่ึงจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงท่ีวา องคกรใด
องคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรท่ีเกงกวาองคกรอ่ืนๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก
ประสบการณตรงขององคกรอ่ืน แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบ
ลองผิดลองถูก ทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน   

ขั้นตอนที ่5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนข้ันตอนการกําหนด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานท่ีสําคัญ (KPI) ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 ถึง 4 มาวิเคราะห จัดลําดับ
ความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพ่ือจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน 
  เม่ือสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากข้ันตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักของ องคการบริหารสวนตําบลเวียงแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกให
เหลือในปริมาณยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตรท่ีไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว มากําหนด
ตัวชี้วัด พรอมท้ังชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร และควรกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนข้ันตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตรมาสู
การปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสําเร็จดวยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้นได
เกิดข้ึนจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการมอบหมาย
ความรับผิดชอบใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซ่ึงนําไปสูการประเมินผลงาน
ประจําปท่ีมีความชัดเจนในผลงานท่ีเกิดข้ึน 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และความสําเร็จ 
ท้ังนี้เพ่ือนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายท่ีกําหนดข้ันตอนสุดทายของการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากรนั้น เปนข้ันตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จของยุทธศาสตรที่ได
กําหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร จะไดทราบถึง
ความกาวหนาตามแผนงาน และเม่ือเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรับผิดชอบ เพ่ือ
รวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในท่ีสุด 

  
 



  

บทที ่4 
ผลการวเิคราะหขอมลูประกอบการจดัทาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาบคุลากร 

 

  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนําขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผลและ
วิเคราะหเพ่ือประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร ท้ังนี้เพ่ือใหยุทธศาสตรท่ีจัดทําข้ึนนั้นสามารถนํามาใชในการพัฒนา
แกไขในสวนท่ีเปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะท่ีจําเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกลยุทธของ
องคการบริหารสวนตําบลเวียง ท้ังนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกําหนดท่ีมาของขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหได 4 ทาง 
คือ  

1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
  2. การรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากท่ีมาของ
ขอมูลดังกลาว ไดดังนี้ 
 

สรปุการสัมภาษณจากผูบรหิาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซ่ึงประกอบไปดวย ผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผูบริหาร
ระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 
  1. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ 

2. การนําเทคโนโลยีมาใชในสํานักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือใหบรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 
 

สรปุการวเิคราะหขอมลูสาํคญัดานทรพัยากรบคุคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

- โครงสรางขาราชการจําแนกแตละชวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามชวงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม 
- ขอมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร 
- รอยละของขาราชการท่ีควรไดรับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังท่ีกลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะหพบวา 
ในระยะเวลา 3 ปขางหนา องคการบริหารสวนตําบลเวียงจะประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังคนท่ีจะหายไปจาก
การโอน (ยาย) ซ่ึงกําลังคนดังกลาวเปนกําลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในเรื่องการ
บริหารงานขององคกร ความพรอมของกําลังคนท่ีจะทดแทนกําลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่องคาใชจายในการ
พัฒนาและจํานวนวันท่ีไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด 

 
 



  

สรปุการวเิคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการบริหารสวนตําบลเวียง ไดมีการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานมารวมกันทํา  
HR SWOT เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นท่ีเก่ียวของกับบุคลากร ท้ังนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี้ 
 
วเิคราะหบคุลากร  

การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการ 
วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว 
เพ่ือใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

 
การวเิคราะหจดุแขง็  จดุออนของการบรหิารทรัพยากรบคุคล  

 

จดุแข็ง (Strengths) 
๑.  มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน 
     ตอเหตุการณ 
๒.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT  
     ใหทันสมัยอยูเสมอ  
๔.  มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาท้ังดาน 
     วชิาการและดานพัฒนาบุคลากร 

จดุออน (Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค      
     สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซ่ึงกัน 
     และกัน 
๒.  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความ  
     รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 
๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและ 
     เจาหนาท่ีทุมเทกําลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบตัิงาน 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ    
     ปกครองทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 
     องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภยัคุกคาม(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 



  

การวิเคราะหตวับคุลากร 
 

จดุแข็ง (Strengths) จดุออน (Weaknesses) 

๑. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีใกล   อบต. 
๒. มีอายุเฉลี่ย 25-30 ป  เปนวัยทํางาน 
๓. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด 
รอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต   
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
๕. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัวโดยใช 
ความสัมพันธสวนตัวได   

๑. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล 

๒. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
๓. มีภาระหนี้สิน 
๔. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป  ไมคํานึงถึงกฎระเบียบ

ของทางราชการ 

โอกาส (Opportunities) ภยัคุกคาม(Threats) 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ 
รวมมือในการทํางาน ไดงาย        
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได 
ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 
ทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 

1. สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย รายไดไมพอ 
2. ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 
3. พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 
บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
4. มีความกาวหนาในวงแคบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การวิเคราะหในระดบัองคกร 
 

จดุแข็ง (Strengths) จดุออน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยายท่ี 
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 
3. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 
4. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
5. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ

ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี 
6. มีระบบบริหารงานบุคคล 

1. ขาดความกระตือรือรน 
2.  มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี  เชน  นิติกร  
สาธารณสุข   

5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไมมี/ไมพอ  

6. สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆสําหรับใชอางอิง
และปฏิบัติมีไมครบถวน 

โอกาส (Opportunities) ภยัคุกคาม(Threats) 

๑.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ    
     ปกครองทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

๑. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย
เปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพ่ีนอง   

๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูท่ีมี
จํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
ทํางานได ครอบคลุมภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล       

๓. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี        
จํานวนประชากร   และภารกิจ     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

การวิเคราะหโครงสรางการพฒันาบคุลากร 
 

โครงสรางปจจบุนั 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลเวียง จะเปนการพัฒนา

โดยใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด   โดยบุคลากรสามสวนท่ีตองสัมพันธกันเพ่ือใหไดบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพ  มีคณะกรรมการทําหนาท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย 
และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง 
โครงสรางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเวียงท่ีจะปรับปรุงจึงเปนดังนี้ 

นายกองคการบริหารสวน

ตําบล 

หัวหนาหนวยงาน

จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานท่ีทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลวรายงาน 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

ทํางานตามคําสั่ง 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม

ยุทธศาสตรได 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 
ประเมินผล 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหนาหนวยงานจัดทํา

แผน ควบคุมกํากับดูแล

สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานท่ีทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรมควบคมุ

ตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



  

บทที ่5 
ยทุธศาสตรการพฒันาบคุลากร องคการบรหิารสวนตาํบล 

ประจาํปงบประมาณ 2561-2563 
 
 

  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญในดานตาง ๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมท้ังขอมูลยุทธศาสตร
ของ องคการบริหารสวนตําบลเวียง ไดถูกนํามาสรุปเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหาร
สวนตําบลประจําปงบประมาณ 2561-2563 อีกท้ังไดมีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ การพัฒนา
บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลเวียง ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ใหม และจัดทําเปนแผนท่ี
ยุทธศาสตร เพ่ือใหเปนกรอบกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารใหบุคลากรในองคกรไดมี
ความเขาใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลเวียง  ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  
เปาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรใน
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  วสิัยทัศนยุทธศาสตรการพฒันาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลเวียง  

  “ ทันสมัย   รวมใจประสาน 
     บริการเปนเลิศ    เทิดคุณธรรม” 
 
  ทันสมัย (M : Modern) 
  ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอดและสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ 
 
  รวมใจประสาน (U : UMTY) 
  ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลเวียง
ตามประเด็นยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปาหมาย 
 
  บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
  การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ ผูทํางานให
ประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิง
ภารกิจแหงแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน...ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ
ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี... 
 
  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเวียงจะตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความโปรงใส และ
เปนธรรม 



  

พันธกจิ 

• สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน 

• สงเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมี สวนรวมเพ่ือสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนนการ
มีสัมพันธภาพท่ีดี 

• สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร อบต.เวียงทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเปนระบบ
ตอเนื่องและท่ัวถึง 

• เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ 

• ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อม่ันตนเอง และใหเกิดแกบุคลการในสังกัดทุกหนวยงาน 

 

เปาหมายเชงิกลยทุธ 

• บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเวียงสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge Worker) 
สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ 

• ระบบการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลเวียงมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.เวียง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• วิชาการและระบบสารสรเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

• กระบวนการเรียนรูของบุคลการสังกัด อบต.เวียง มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและ
เผยแพรสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรดวยเทคนคิ SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการใหทุนการศึกษาตอ 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
3. องคการบริหารสวนตําบลเวียง ใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนดแนวนโยบาย

ใหพนักงานสวนตําบลไดศึกษาตอถึงระดับปริญญาโทดวยการเตรียมความพรอมดานสถานท่ี
ศึกษา และแนวทางการใหทุนการศึกษา 

4. บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขยายใหญ ปรับ
ขนาดเปนขนาดกลาง และมีแนวโนมท่ีจะจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลในอนาคต 

5. พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางท่ัวถึง มีการติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน 

จุดออน (Weaknesses : W) 
1. สํานักงานมีความคับแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ 
2. จํานวนพนักงานสวนตําบลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวา

จํานวนบุคลากร 
3. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางบางสวนไมมีความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ 

 
 
 
 



  

โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 
2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน 
3. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน 
6. อบต.ใหทุนการศึกษาแกพนักงานสวนตําบลไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
3. พนักงานสวนตําบลขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มากกวาการพัฒนาคน 
 

ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในองคกร 
2. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ 
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแกการบริหารเพ่ือใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค (Objective) ท่ีวางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์(result based 
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแกการบริหารท่ีจะตองบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทํา cost-
benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบ
กับประโยชนท่ีไดรับ รวมท้ังจัดทําเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของแตละบุคคล (individual 
scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards) 

 

ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลเวียง ในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร 

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

4. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 
and strategies to all employees) 

5. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานสวนตําบลไดรับการสงเสริมใหเรียนรูท้ังในและนอกระบบ 
7. มีความรับผิดชอบ 
8. มีความซ่ือสัตยสุจริต 
9. มีวินัย 



  

10. มีความซ่ือตรงตอหนาท่ี 
11. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
12. มีการควบคุมตนเอง 
13. มีดุลพินิจท่ีดี 
14. มีจิตสํานึกท่ีเปดกวาง 

ความตองการความคาดหวงัของประชาชนในการพฒันาบุคลากร 
1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอ

ความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ตอ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกล
ตัวประชาชน 

3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซ่ึงไดแกการปฏิบัติ
ราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey) 

4. มีความเคารพนับถือผูอ่ืนตามสมควร 
5. มีความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 
6. มีความเปนธรรม 
7. มีน้ําใจตอผูมาติดตอราชการหรือผูขอรับบริการ 
8. มีความกระตือรือรนท่ีจะชวยเหลือผูมาติดตอราชการหรือผูขอรับบริการ 
9. รูจักคุณคาของเวลาของผูมาติดตอราชการหรือผูขอรับบริการ 

ความตองการความคาดหวงัของผูใตบงัคบับญัชาพึงปรารถนาจากผูบังคับบญัชา 
1. มีความเคารพนับถือรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
2. มีความเต็มใจท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบตามสมควร 
3. มีความเปนธรรม 
4. มีน้ําใจ รูจักถนอมน้ําใจผูใตบังคับบัญชา 
5. มีความสามารถในการกระตุนใหกําลังใจแกหมูคณะ 
6. มีความพรอมท่ีจะยกยองชมเชยลูกนอง 
7. มีความพรอมท่ีจะชวยเหลือลูกนอง  
8. มีเวลาวางใหแกลูกนองตามสมควร 

ความตองการความคาดหวงัของเพื่อนรวมงามพงึปรารถนา 
1. มีความรวมมือ 
2. มีความซ่ือสัตยตอหมูคณะ 
3. ความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน 
4. ความเอ้ือเฟอความมีน้ําใจตอกัน 
5. มีใจท่ีเปดกวาง 

 
 
 
 



  

 
 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลเวียงไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใชเปนเครื่องมือวัตความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้ 
 

6.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของv
องคการบริหารสวนตําบลเวียง จะดําเนินการดังนี้ 
 1) ใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหนาท่ี 
วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลเวียง โดยมีผังโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปท่ี 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 รปูที ่6.1  แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารจดัการและการตดิตามประเมนิผล  

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

ปลัด อบต.เวียง (CKO) 

นายก อบต.เวียง 
(CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคน 
องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

สํานักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองชาง 
 

กองการศึกษาฯ 



  

1) ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางาน
ตอคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลเวียง และผูบริหาร
ระดับสูง เปนประจําทุก 3 เดือน 

2) เพ่ือใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเวียง
ดําเนินการไปตามแผนแมบทฯ  ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงตองดําเนินการ
ตอไป 

3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
เวียงท่ีสองคลองกับแผนแมบทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน 

4) สรางความเขาในแกผูเก่ียวของทุกสวนราชการ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ยอมรับและนํา
แผนไปสูการปฏิบัติ 

6.2 การตดิตามประเมนิผล 

 เพ่ือใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 1. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผน
แมบทฯ ขององคการบริหารสวนตําบลเวียง โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการวัดประสิทธิผลของแตละยุทธศาสตร 

การพัฒนา (Output) 

  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ 
 

ยทุธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลเวียง ประจําปงบประมาณ 2561-2563 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอเทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ
เปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการทุกระดับชั้น 
  3. สรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
  4. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  โดยในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 



  

 
ยุทธศาสตรการพฒันาบคุลากร ตวัชีว้ดั 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอ
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ 
เปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. รอยละเฉลี่ยของขาราชการกรมท่ีผานการประเมิน 
สมรรถนะในระดับท่ีองคกรคาดหวัง (% Competency 
Fit) 
2. จํานวนวันท่ีไดรับการพัฒนาเฉลี่ยตอคนตอป 

2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการทุกระดับชั้น 

จํานวนวันตอคนตอปท่ีบุคลากรไดรับการพัฒนาหรือเขา
รวมกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสํารวจภาพลักษณดานคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรตอสังคมภายนอก 

3.สรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันอยางมี
ความสุข 

1. จํานวนวันตอคนตอปท่ีบุคลากรเขารวมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 
ปฏิบัติงาน 

4. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพ่ือมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

1. จํานวนความรู/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยตอคนท่ี 
บุคลากรบันทึกเขาระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที ่6 
หลักสตูรการพฒันา 

 
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลเวียง ไดพิจารณา

และใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ท้ังคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน 
สวนตําบล ลูกจางประจํา รวมถึงพนักงานจางท้ังสวนราชการ เพ่ือใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางดาน
การปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ  ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   สาํนักงานปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล  
   ประกอบดวย  

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
2. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
3. นักทรัพยากรบุคคล 
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
5. นักพัฒนาชุมชน 
6. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. เจาพนักงานธุรการ 
8. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
9. พนักงานจางท่ัวไป  

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลเวยีง 
ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการกองคลัง 
2. หัวหนาฝายการเงิน 
3. เจาพนักงานธุรการ 
4. เจาพนักงานพัสดุ 
5. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
6. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
7. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลเวยีง 
ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการกองชาง 
2. นายชางโยธา 
3. ผูชวยนายชางโยธา 
4. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
5. พนักงานจางท่ัวไป 

กองการศึกษาฯ องคการบรหิารสวนตําบลเวยีง 
ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
2. นักจัดการงานท่ัวไป 
3. คร ู
4. ผูดูแลเด็กประเภทผูมีทักษะ 



  

5. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
6. ผูอูแลเด็กประเภทท่ัวไป 
7. พนักงานจางท่ัวไป 

หนวยตรวจสอบภายใน องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง 
ประกอบดวย 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

  การกําหนดวิธีการพัฒนา โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรท้ังการพัฒนาในระยะสั้น เชน 
การจัดฝกอบรมโดย องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการเองหรือการสงเขารวมฝกอบรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผู
จัด และการพัฒนาในระยะยาว เชน การสอนงานในขณะทํางาน การจัดใหมีพ่ีเลี้ยงในการทํางาน การมอบหมาย
งานการหมุนเวียนงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา การติดตามและประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา เปนตน   
 

  การกาํหนดตวัชีว้ดัแผนงานโครงการพฒันาบคุลากร 
  เพ่ือใหการติดตามความสําเร็จและความกาวหนาในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีได
กําหนดไวในแตละยุทธศาสตรนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองสนับสนุนตอความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรหลักของ องคการบริหารสวนตําบลเวียง จึงไดมีการกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงานโครงการไว ซึ่ง
ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จได ในการกําหนด
ตัวชี้วัดนั้นตองมีความชัดเจน สามารถวัดผลได และสามารถวัดผลไดจริง สําหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ไดกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงาน ดังนี้ 



  

แผนการพฒันาบคุลากร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง อาํเภอเวยีงปาเปา  จงัหวดัเชยีงราย 

 
ตวัชีว้ดัแผนงานโครงการพฒันาบคุลากรตามยุทธศาสตรที ่1 

ยทุธศาสตร 
ตวัชี้วดั

ยทุธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาทีจ่ะดาํเนนิการพฒันา 
ตวัชี้วดัโครงการ 

วธิีการ 
พฒันา 

ผูรบัผดิชอบ 
การ

ประเมนิผล 2561 2562 2563 
1.พัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพสูงสุด ทันตอ
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน  
โดยใชระบบสมรรถนะ
เปนเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. รอยละเฉล่ียของ
ขาราชการท่ีผานการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองคกรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. รอยละของพนักงาน
ท่ีไดรับการพัฒนาเฉล่ีย
ตอคนตอป 

1.1 โครงการปรับปรุงความรูความสามารถ
และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานสวนตําบล 
 
1.2 โครงการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
1.3 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร
หลักของ อบต.เวียง 
1.4 โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม 
1.5 โครงการพัฒนาทักษะดานพัฒนาองคกร 
 
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความสําเร็จของการปรับปรุง 
ความรูความสามารถและทักษะ 
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานพนักงานสวนตําบล 
- รอยละของขาราชการท่ีผานการ
ทดลองงาน 
- จํานวนวันท่ีไดรับการพัฒนา 3 
วันตอคนตอป 
 
- รอยละของจํานวนบุคลากรท่ี 
เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
 
- รอยละของจํานวนบุคลากรท่ี 
เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
- รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีเขารับ
การฝกอบรมตามเปาหมาย 

การฝก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานักปลัดอบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ี 
กําหนด 

 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยทุธศาสตรที่ 2 

ยทุธศาสตร 
ตวัชี้วดั

ยทุธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาทีจ่ะดาํเนนิการพฒันา 
ตวัชี้วดัโครงการ วธิีการพฒันา ผูรบัผดิชอบ 

การ
ประเมนิผล 2561 2562 2563 

2. เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เขาถึงประชาชนใหแก
ขาราชการและพนักงาน
จางทุกระดับ 

1. จํานวนบุคลากร
ไดรับการพัฒนา หรือ
เขารวมกิจกรรมดาน 
สงเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
2. ผลการสํารวจ
ภาพลักษณดาน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรตอสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

การฝกอบรม 
 
 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 
งานกฎหมาย
และคดี  
สํานักงานปลัด 
อบต. และ 
หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีกําหนด 

1.2 โครงการสงเสริมการรักษาวินัยใหแก
พนักงาน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

พนักงานสวนตําบลทุกคน ผาน
การอบรมหลักสูตรการดําเนินการ
ทางวินัย 
(จัดสงฝกอบรม) 

1.3 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภา 
ขาราชการ และพนักงานจาง 
 

   เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 3 
 

ยทุธศาสตร ตวัชี้วดัยทุธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาทีจ่ะดาํเนนิการพฒันา 

ตวัชี้วดัโครงการ วธิีการพฒันา ผูรบัผดิชอบ การประเมนิผล 
2561 2562 2563 

3. สรางวัฒนธรรม
การทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข 
 

1. รอยละของจํานวน
บุคลากรท่ีไดเขารวม
กิจกรรม ตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลเวียง 
 
 

1.1 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรูเพ่ือมุงสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรู และมีสวนรวม 
- กิจกรรม 5ส  
- กิจกรรมวันสําคัญตางๆ และ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

 
 

 
 

 
 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 Big cleaning day 
(ดําเนินการเอง) 

การเขารวมกิจกรรม สํานักงาน
ปลัด อบต.
เวียง 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 
- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผานการ
ดําเนินกิจกรรม
แบบมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 4 
 

ยทุธศาสตร ตวัชี้วดัยทุธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาทีจ่ะดาํเนนิการพฒันา 

ตวัชี้วดัโครงการ วธิีการพฒันา ผูรบัผดิชอบ การประเมนิผล 
2561 2562 2563 

4. สงเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรูเพ่ือมุงสู
การเปนองคกรแหง
การเรียนรู และมีสวน
รวม 

1. จํานวนการแบงปน
แลกเปล่ียนเรียนรูขอมูล
ขาวสาร (Development 
and Knowledge) 
2. การประชุมสวนราชการ
ภายในระดับกอง 

1.1 โครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู 
- การประชุมผูบริหาร 
- การประชุมสวนราชการภายใน
ระดับสํานัก/กอง 
 

 
 

 
 

 
 

- จํานวนผูเขารวมประชุม 
เปนประจําทุกเดือน 
(ดําเนินการเอง) 

การจัดทําขอตกลงกับ
สํานัก กองตางๆ ใน
การจัดประชุมภายใน 

สํานักงาน
ปลัด อบต.
เวียง 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 
- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผานการ
ดําเนินกิจกรรม
แบบมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
รายละเอยีดโครงการ/หลักสตูรการพฒันาบุคลากรขององคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 
1. หลกัสตูรการดาํเนินการพฒันาทีด่าํเนนิการเอง 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสตูร วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูบริหาร 
สมาชิกสภา ขาราชการ 
และพนักงานจาง 

1. เพ่ืออบรมใหความรูความ
เขาใจแกผูบริหารสมาชิกสภา 
ขาราชการ และพนักงานจาง 
2. เพ่ือใหบุคลากร อบต. นํา
ความรูและประสบการณท่ี
ไดรับมาประยุกตใชในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
ขาราชการ และพนักงานจาง 
จํานวน 50 คน 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูท่ีไดรับมาปรับ
ใชในการพัฒนาทองถ่ิน 

250,000 300,000 300,000 1. ผูเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา 70% 
2. ผูเขารวม
โครงการ มี
ความพึงพอใจ
ทุกดาน ไมนอย
กวา 70% 

1. บุคลากร อบต.
เวียง มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ดานการพัฒนา
ทองถ่ิน 
2. ผูเขาอบรม
สามารถนําความรู
และประสบการณท่ี
ไดรับมาประยุกตใช
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

งาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการอบรมคณุธรรม
และจริยธรรมแก
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 

1. เพ่ือสรางจิตสาํนึกท่ีดีให
บุคลากรสามารถนําหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช
ในการดําเนินชีวิต 
2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจในเรื่อง
ศีลธรรมจรยิธรรม สามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือใหบุคลากรรูจักการ
ทํางานเปนทีม ทํางานอยางมี
ความสุข มีทัศนคติท่ีดี มีความ
สามัคคีในองคกร 
 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง จํานวน 50 
คน 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการเกิด
ทัศนคติท่ีดีในการปฏบัิติ
ราชการ 

200,000 250,000 250,000 1. ผูเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา 70% 
2. ผูเขารวม
โครงการ มี
ความพึงพอใจ
ทุกดาน ไมนอย
กวา 70% 

1. ผูเขารับการ
อบรมไดรับการ
พัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม 
2. เกิดภาพลักษณ
ของหนวยงานมี
ความโปรงใสและ
เปนธรรม 
3. เกิดความสามัคคี
ภายในองคกร 

งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 
อบต. 



  

ที ่ โครงการ/หลกัสตูร วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาขาราชการท่ี
อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 

เพ่ือใหขาราชการบรรจุ
ใหมไดรับการ
มอบหมายงานกอนการ
ปฏิบัติหนาท่ี ไดรับการ
สอนงานจาก
ผูบังคับบัญชา สามารถ
ปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง 

ขาราชการบรรจุใหม 
ในแตละปงบประมาณ 

10,000 10,000 10,000 ขาราชการบรรจุ
ใหมผานการ
ทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 

ขาราชการบรรจุใหม
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
ราชการไดอยาง
ถูกตอง 

งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 
รวมกับทุก
สวนราชการ 

4 โครงการสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานรวมกันอยางมี
ความสุข 
- กิจกรรม 5ส  
- กิจกรรมวันสําคัญตางๆ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

เพ่ือใหผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานการทํากิจกรรม
รวมกัน 

ผูบรหิาร พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง  
ในแตละสวนราชการ เขา
รวมโครงการ 
 

- - - ผูเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา 70% 

บุคลากร อบต.เวียง 
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสราง
เสรมิความผูกพันใน
องคกร 

ทุกสวน
ราชการ 

5 โครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู 
- การประชุมผูบริหาร 
- การประชุมสวนราชการ
ภายในระดับสํานัก/กอง 
 

เพ่ือใหผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ขอมูลขาวสารและ 
ขอปฏิบัติราชการ 

ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง  
มีการประชุมรวมกัน 
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

- - - - ผูเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา 70% 
- รายงานการ
ประชุมผูบริหาร 
และสวนราชการ 

อบต.เวียง เปน
องคกรแหงการ
เรียนรูและการมสีวน
รวมในกิจกรรม 

ทุกสวน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



  

2. การจดัสงเขารบัการฝกอบรมหลักสตูรตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิน่ กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ และโครงการทีส่ถาบัน 
หนวยงาน องคกรตางๆ จัดฝกอบรม 

ที ่ หลกัสตูร เปาหมาย หนวยงานทีจ่ดั 
งบประมาณ 

ผลลพัธทีค่าดวาจะไดรบั 
หนวยงานที่

รบัผดิชอบจดัสง 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1 นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายก อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

15,400 15,400 15,400 นายก อบต.มีความรูความ
เขาใจในการบริหารงาน อบต. 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

2 เลขานุการนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขานุการนายก อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

15,400 15,400 15,400 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

3 ประธานสภา/รองประธานสภา อปท. ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

24,000 24,000 24,000 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

4 เลขานุการสภา อปท. เลขานุการสภา อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

15,400 15,400 15,400 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

5 สมาชิกสภา อปท. สมาชิกสภา อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

15,400 15,400 15,400 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

6 นักบริหารงานทองถิ่น นักบริหารงานทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

7 นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

8 นิติกร นิติกร สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

9 นักจัดการงานทัว่ไป นักจัดการงานทัว่ไป สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

10 นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

11 นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

12 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

24,500 24,500 24,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

14 นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

15 เจาพนักงานจัดเกบ็รายได เจาพนักงานจัดเกบ็รายได สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

24,500 24,500 24,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

16 นักบริหารงานชาง นักบริหารงานชาง สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 



  

ที ่ หลกัสตูร เปาหมาย หนวยงานทีจ่ดั 
งบประมาณ 

ผลลพัธทีค่าดวาจะไดรบั 
หนวยงานที่

รบัผดิชอบจดัสง 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

17 นายชางโยธา นายชางโยธา สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

24,500 24,500 24,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

18 นักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

19 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี เจาพนักงานการเงินและบัญช ี สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

24,500 24,500 24,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

20 นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

21 นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

22 นักวางแผนพัฒนาทองถิ่น นักวิเคราะหนโยบายและแผน และ 
นักพัฒนาชุมชน 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

29,500 29,500 29,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

23 การดําเนินการทางวินัย (2วัน) พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนง 
(คนละ 2,600 บาท) 

กลุมงานกฎหมาย  
ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

13,000 13,000 13,000 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

24 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ผูบริหารและพนกังานสวนทองถิ่น 

นายก อบต./ปลัด หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
(ปละ 5 คร้ังๆ ละ 900 บาท) 

ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 9,000 9,000 9,000 สามารถนําความรูมาเปน
นโยบายสูการปฏิบัติได 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

25 โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงขาราชการ/
พนักงานจางผูปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารการ
ตรวจประเมินประสิทธภิาพของ อบต. (LPA)  

ขาราชการ/พนักงานจางผูปฏิบัติงานรวบรวม
เอกสารการตรวจประเมินประสิทธภิาพของ 
อบต. (LPA) ประจําป (คนละ 900 บาท) 

ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 9,000 9,000 9,000 เจาหนาที่มีความรูความเขาใจ 
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

26 หลักสูตรอื่นๆ ที่จาํเปนและเกีย่วชองกบัการ
ปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนกังาน
จางทุกตําแหนง 

หนวยงานฝกอบรมตางๆ 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมีความรูความเขาใจ 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 

 



  

บทที ่7 
งบประมาณในการดาํเนนิการพฒันา 

 
 องคการบริหารสวนตําบลเวียง จะประมาณการตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงปรากฏ
ดังนี ้
 

  ๑. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 
   2) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูนําชุมชน ฯลฯ ตั้ง
จายไว 400,000 บาท 
   3) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 
   4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 
   5) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กใน
สังกัด ฯลฯ ตั้งจายไว 30,000 บาท 
   6) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอยางสรางสรรค ตั้งจายไว 30,000 
บาท 
   7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการอบรมจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งจายไว 25,000 บาท 
   8) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจายไว 100,000 
บาท 

  

 2. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 105,000 บาท 
   2) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูนําชุมชน ฯลฯ ตั้ง
จายไว 420,000 บาท 
   3) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 105,000 บาท 
   4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 105,000 บาท 



  

   5) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กใน
สังกัด ฯลฯ ตั้งจายไว 31,500 บาท 
   6) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอยางสรางสรรค ตั้งจายไว 31,500 
บาท 
   7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการอบรมจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งจายไว 26,250 บาท 
   8) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจายไว 105,000 
บาท 

 

 3. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 110,250 บาท 
   2) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูนําชุมชน ฯลฯ ตั้ง
จายไว 441,000 บาท 
   3) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 110,250 บาท 
   4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 110,250 บาท 
   5) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กใน
สังกัด ฯลฯ ตั้งจายไว 33,075 บาท 
   6) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอยางสรางสรรค ตั้งจายไว 33,075 
บาท 
   7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการอบรมจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งจายไว 27,562.50 บาท 
   8) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 110,250 
บาท 
 

  
 
 
 
 



  

บทที ่8 
การตดิตามและประเมนิผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสําคัญท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซ่ึงการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ท้ังในดาน
ความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผูเก่ียวของทุกฝายควรรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององคกร  
 

วธิกีารตดิตามประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร 
  1. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตองทํารายงานผลการเขารับการอบรม เพ่ือเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  2. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1 อยางนอย 2 ระยะ คือ ภายหลังการอบรม 3 เดือน และ 6 เดือน 
  3. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม
กับความตองการตอไป 
  4. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป 
(LPA) โดยตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ 60 ของตัวชี้วัดแตละดาน 
  องคการบริหารสวนตําบลเวียง ตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงไดกําหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําป 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งท่ีจะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายท่ี องคการบริหารสวนตําบลเวียงตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลเวียงใหมีคุณลักษณะตามท่ี องคการบริหารสวนตําบล
ตองการ โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เปน Competency ท่ีบุคลากรทุกตําแหนงภายในองคการบริหารสวนตําบลเวียง ตองมี ซ่ึงจะเปน 
Competency  ท่ีชวยสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และความสามารถหลักของ องคการบริหารสวนตําบลเวียง 
ประกอบดวย 

1.1) การมุงเนนท่ีผูรับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการ
เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็ว        

1.2) ความซื่อสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่ที่แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตอง

 



  

เหมาะสมท้ังตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชน
ของสถาบันมากกวาประโยชนสวนตน 
       1.3) การมุงม่ันเพ่ือบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation): ความมุงม่ันจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานท่ีมีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงกําหนดข้ึน อีกท้ังยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก โดดเดน และทาทาย 
       1.4) ใฝเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมท้ังการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทํางาน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 
       1.5) การทํางานเปนทีม ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีมงาน
หนวยงาน หรือสถาบันโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการ
สรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปน Competency ท่ีใชเฉพาะตําแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการองคการ
บริหารสวนตําบลเวียง เพ่ือใหม่ันใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบประกอบดวย 
       2.1) ความรูและความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและ
ข้ันตอนการทํางาน รวมท้ังสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได 
       2.2) ทักษะท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะความชํานาญท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทําหรือ
คุณลักษณะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบล 
       2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 

  รปูแบบที ่2 การพจิารณาความดีความชอบประจาํป 
  การพิจารณาความดีความชอบประจําปบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเวียงอิงตามผล
การประเมินการปฏิบัติงานประจําป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละปงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล เปนสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทสรปุสาํหรบัผูบรหิาร 
การสาํรวจขอมลูความตองการฝกอบรมของบคุลากรในสงักดั องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง 

...................................................... 
  การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลเวียง
วัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนฝกอบรมประจําปใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงานมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ องคการ
บริหารสวนตําบลเวียง จากผลการสํารวจขอมูลสามารถสรุปได ดังนี้ 
 

ขอมลูทัว่ไป 
  ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด.....44.....คน จากท้ังหมด......4.......สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 
100) มีการกระจายขอมูลอยางท่ัวถึงท้ังเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ  และหนาท่ีความรับผิดชอบของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว เปนเพศชาย รอยละ..65.91..เปนเพศหญิง รอยละ..34.09.. 
  ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว มีระยะเวลาการทํางาน ต่ํากวา 1 ป รอยละ..6.82.. ระยะเวลา
การทํางานระหวาง 1-3 ป รอยละ..13.64.. มีระยะเวลาการทํางาน 4- 6 ป..2.27.. มีระยะเวลาการทํางาน 
ระหวาง 7-9 ป รอยละ..4.54.. และมีระยะเวลาการทํางานตั้งแต 10 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ..72.73.. 
  ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว มีสถานภาพรับราชการ/ทํางาน เปนพนักงานสวนตําบล รอยละ  
.....38.65.... พนักงานครู รอยละ ...11.36... พนักงานจางตามภารกิจ รอยละ....18.18.... และพนักงานจาง
ท่ัวไปรอยละ....31.81..... 

ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปนประเภทบริหารทองถ่ิน รอยละ.. 
4.54.. ประเภทอํานวยการทองถ่ิน รอยละ..11.36.. ประเภทวิชาการ รอยละ..9.09.. ประเภทท่ัวไป รอยละ 
..13.64.. สายงานการสอน รอยละ..9.09.. ประเภทพนักงานจางตามภารกิจรอยละ....18.18.... และ
พนักงานจางท่ัวไปรอยละ....31.81..... 
หลักสตูรความตองการของบคุลากร   
   

ลําดับ หลักสูตร 
ความตองการพัฒนา 

2561 2562 2563 
1 หลักสูตรดานความรูและทักษะของงานในแตละ

ตําแหนง 
29.55 27.27 27.27 

2 หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 6.82 4.54 4.54 
3 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 11.36 22.73 22.73 
4 หลักสูตรดานการบริหาร 6.82 4.54 4.54 
5 หลักสูตรดานคุณธรรม  และจริยธรรม 6.82 4.55 4.55 
6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําปเก่ียวกับ

ความรู กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

6.82 4.55 4.55 

7 ความรูเก่ียวกับงานดานการบริหารงานบุคคล 15.91 20.45 20.45 
8 ความรูเก่ียวกับการกาวเขาสูประเทศไทย 4.0 4.54 2.27 2.27 
9 การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6.82 4.55 4.55 

10 การทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 5.54 4.55 4.55 



  

ระยะเวลาการฝกอบรม (สาํหรบัลาํดบัที ่1-5) 
  สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ...90.91...พอใจท่ีจะเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
ท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรม 2 สัปดาห พอใจในระยะเวลาการฝกอบรม 3 สัปดาห รอยละ....6.82.....พอใจใน
ระยะเวลาการฝกอบรม 4 สัปดาห รอยละ....2.27......และพอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรม มากกวา 4 
สัปดาหข้ึนไป รอยละ.....0.00.......  
 
ระยะเวลาการฝกอบรม (สาํหรบัลาํดบัที ่6-10) 
  สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ...81.82...พอใจท่ีจะเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
ท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรม  1-3 วัน พอใจในระยะเวลาการฝกอบรม 4-6 วัน รอยละ...6.82......พอใจใน
ระยะเวลาการฝกอบรม 5 - 7  วัน รอยละ...11.36.....และพอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรม 8-10 วัน 
รอยละ....0.00......  
สถานทีฝ่กอบรม 
  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ........34.09..........เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมที่จังหวัด
เชียงรายรอยละ.......31.82..............เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมจังหวัดเชียงใหม และรอยละ.......34.09....
เห็นวาควรจัดฝกอบรมในกรุงเทพมหานคร 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  จากผลการสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรสังกัด องคการบริหารสวนตําบลเวียงจะเปน
ขอมูลใหไดทราบความตองการในการเขารับการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ประสบการณของ
บุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลเวียงทุกระดับ เปนการสรางการมีสวนรวมเพ่ือนําขอมูลท่ีเปนจริงมา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณคาใชจาย การประเมินติดตามผล
การฝกอบรม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชนตอ 
องคการบริหารสวนตําบล 

…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

     
 
 

คาํสัง่องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง 
    ที ่ 782 / 2560 

เรื่อง   แตงตัง้คณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาบคุลากร  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 270 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปน
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  
 

๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
3. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
7. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการและเลขานุการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 

 

  โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาพนักงานบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -
2563) ขององคการบริหารสวนตําบลเวียง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรมแก
บุคลากร อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แลวรายงานใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทราบ เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย ตอไป  
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เปนตนไป  
 

         สั่ง   ณ  วันท่ี  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560 

 

 

   (นายกิตติพงษ  วงษา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 
 
 
 



  

 
 

 
     
 
 

คาํสัง่องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง 
    ที ่783 / 2560 

เรื่อง   แตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาบคุลากร  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 277 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล 
ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  
 

๑. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
3. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
7. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

 

  โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังมีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเวียง กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดาน
อื่นที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเวียงทราบ 
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เปนตนไป  
 

         สั่ง   ณ  วันท่ี  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560 

 

        กิตติพงษ  วงษา 

    (นายกิตติพงษ  วงษา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 
 
 
 
 



  

 
 

     
 
 

ประกาศ องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง 
เรื่อง   แผนพฒันาบคุลากร 3 ป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  

........................................... 
 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน สวนท่ี 3 การพัฒนาขาราชการ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามวรรคหนึ่ง  ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบท      
การพัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ี ก.อบต.กําหนด โดยใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ตามแนวทางการพัฒนา
ดานการสงเสริมความรู และเพ่ิมพูนทักษะใหกับบุคลากร โดยการจัดทําโครงการฝกอบรมฯ การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือการสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและสายงานทุกคน 
เปนระยะเวลา 3 ป ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียง เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป ปงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 – 2563 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2560 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 271 และ 278 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดเชียงราย เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน และมติคณะกรรมการ 
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้ง ท่ี 3 / 2561 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2561  
จึงประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเวียงตอไป 
   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

         ประกาศ   ณ  วันท่ี    5  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561 

 

        กิตติพงษ  วงษา 

   (นายกิตติพงษ   วงษา) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 
 
 
 
 
 


