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และพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับภารกิจ อำนาจหน้าที่และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนความต้องการของประชาชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดทิศทางนโยบายการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
อนาคตว่าจะดำเนินการอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ใครเป็นผู้ดำเนินงาน หรือรับผิดชอบในการดำเนินงาน เพ่ือให้การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  รวมถึงปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
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ส่วนที ่1 
บทนำ 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนั้น กระบวนการในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
บริหาร และพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์(Humanresources) ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด หรือถือว่าเป็นหัวใจต่อความสำเร็จขององค์กร  กล่าวคือ คนเป็นผู้ออกแบบ 
ประดิษฐ์ คิดค้น ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข เครื่องและเทคโนโลยีต่าง ๆ คนควบคุมทรัพยากรเงิน บริหารจัดการคน
ในองค์กร เมื่อเปรียบเทียบทรัพยากรด้านเทคโนโลยี เงินและทรัพยากรคนแล้ว จะประจักษ์ว่าคนเป็นทรัพยากรที่
คาดการณ์หรือทำนายไม่ได้แน่นอนเหมือนทรัพยากรอ่ืน นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุด ดังนั้น 
จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทรัพยากรมนุษย์จะต้องได้รับการบริหารจัดการอย่ างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด
ความพอใจแก่บุคคล  (Personal Satisfaction) และต้องการของงาน  (Work need) ตลอดจนทำให้บรรลุ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organizational objectives) 
1.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะบรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมายได้ก็โดยบรรลุวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์
เป็นเครื่องแสดงถึงการปฏิบัติที่จะต้องได้รับการประเมิน  วัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบและ
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีบ่อยครั้งที่วัตถุประสงค์ไม่ได้กล่าวไว้เป็นทางการ ในบางกรณีวัตถุประสงค์บอกถึง
หน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ในทางปฏิบัติ จะกระทำเช่นนี้ได้วัตถุประสงค์ต้องได้รับการพินิจพิจารณาอย่างดี  และ
สมดุลกับสภาพแวดล้อมทางสังคม องค์การ และหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบ  ความ
ล้มเหลวของการบริหารตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ย่อมเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อความ
เจริญก้าวหน้า และแม้แต่ความอยู่รอดขององค์กร วัตถุประสงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกเป็น  4 
ประการด้วยกัน คือ (Frederick และ Davis, 1988 2-3) 

1. วัตถุประสงค์ทางสังคม (Societal Objective) เพ่ือให้เกิดจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบทาง
สังคมต่อความต้องการและท้าทายของสังคม ในขณะเดียวกันให้เกิดผลกระทบของความต้องการดังกล่าวต่อองค์น้อย
ที่สุด ความล้มเหลวขององค์การที่จะใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในแนวทางตามจริยธรรมอาจทำให้
เกิดข้อจำกัด เช่น สังคมอาจจำกัดการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยกฎหมายที่แสดงถึงอาชญากรรม  
ความปลอดภัย และส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับสังคม 

2. วัตถุประสงค์ทางด้านองค์การ (Organizational objectives) เพ่ือตระหนักว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ยังคงมีอยู่ที่จะทำให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเองการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเพียงเครื่องมือหรือแนวทางที่จะช่วยองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ขั้นต้น  หรือกล่าวง่าย ๆ 
ได้ว่าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ก็เพ่ือรับใช้ส่วนต่าง ๆ ขององค์การ 

3. วัตถุประสงค์ทางด้านหน้าที่ (Functional objectives) เพ่ือรักษาไว้ซึ่งการทำประโยชน์ของหน่วยงาน
ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ ทรัพยากรอาจสูญเสียไปเมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความ
ชำนาญมากหรือน้อยกว่าความต้องการขององค์การ ระดับของหน่วยงานที่ให้บริการจะต้องเหมาะสมกับองค์การนั้น 
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4. วัตถุประสงค์ทางด้านบุคคล (Personal objectives) เพ่ือช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล
อย่างน้อยเป้าหมายเหล่านี้สนับสนุนให้แต่ละคนทำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ต่อไปวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของ
พนักงานต้องบรรลุถ้าพนักงานได้รับการบำรุงรักษา ธำรงไว้และได้รับการจูงใจไม่เช่นนั้นการปฏิบัติงานและความพึง
พอใจของพนักงานอาจลดตต่ำลง และพนักงานอาจหาทางออกไปจากองค์การ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

1. เพ่ือสร้างความแน่นอนในการจ้างงาน เหตุการณ์มีความไม่แน่นอนทางด้านแรงงานจะเกิดขึ้นในกรณีที่
ความต้องการทางด้านแรงงานเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้องค์การต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างงานสูงขึ้น 

2. เพ่ือป้องกันพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูงออกจากงานภายหลังที่ได้รับการอบรมแล้วองค์การ
มักจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนสูงในการฝึกอบรมพนักงานที่เข้ามาใหม่ แต่เมือ่จบการอบรมแล้วบุคคลเหล่านี้เห็นว่า
โอกาสจะก้าวหน้าในงานน้อยจึงลาออกจากงานไป การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณาถึงโอกาสของบุคคล
เหล่านี้ด้วย 

3. เพ่ือลดปัญหาในการหาคนมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากพนักงานลาออกหรือตาย องค์การมักจะ
วางแผนล่วงหน้าหลาย ๆ ปีว่าในปีใดพนักงานคนใหม่ต้องออกจากเพราะเกษียณอายุหรือหมดสัญญาจ้างงานก็จะได้
เตรียมคนไว้ดำรงตำแหน่งแทน 

4. เพ่ือจัดสรรจำนวนเงินไว้เป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนให้กับพนักงานสอดคล้อง  และเหมาะสมกับตำแหน่ง
งานหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การวางแผนทำให้รู้ว่าตำแหน่งงานใดมคีวามจำเป็นต่องานองค์การ และงาน
ใดผู้ปฏิบัติงานทำงานมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับตำแหน่งคุ้มกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับการทำงานนั้น 

1.3 ลักษณะของแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
1. เป็นแผนตามโครงการเพ่ือพัฒนา แก้ไขปัญหา และความต้องการของบุคลากรในองค์กร เพ่ือตอบสนอง

นโยบายและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 
2. เป็นแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
3. เป็นโครงการที่เน้นปฏิบัติจริง (project oriented) โดยมีการประสานงาน ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน

นั้น ๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
4. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแผนงานที่สามารถนำมา

ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและดำเนินการในองค์กรเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามภารกิจ  และอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
1.4 ขัน้ตอนในการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. การเตรียมการจัดทำแผน การคัดเลือกกลยุทธ์และแนวทางพัฒนา 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การกำหนดวัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางพัฒนา 
4. การจัดทำร่างแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. การอนุมัต ิและประกาศใช้แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.5 ความจำเป็นและประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล 
1. การบริหารในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการวางแผนทรัพยากรที่ดีขึ้น เพราะภาวะต่าง ๆ ในการดำเนินงานมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการเตรียมตัวที่ดีองค์การก็จะประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ โดนเฉพาะปัญหา
ทางเศรษฐกิจที่ประสบโดยตรงและรวดเร็วต่อความอยู่รอดขององค์การ 
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2. ปัจจุบันองค์การมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเป็นเลิศของผู้ปฏิบัติงานการหาคนที่มี

ความรู้ความชำนาญก็จะยุ่งมากขึ้น เพราะว่าการที่จะฝึกอบรมคนให้มีความรู้ความชำนาญต้องใช้เวลามากขึ้น
กว่าเดิม การใช้เวลามากข้ึนนั้นก็จะทำให้ต้องมีการวางแผนทางด้านกำลังคนที่ยุ่งยากยิ่งข้ึน 

3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ จนแทบจะตามไม่ทันในทุก ๆ ด้าน งานบางอย่างที่เคยใช้เวลาทำงานหลาย ๆ วันก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงอัน
เนื่องมาจากการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ คนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการองค์การ 

4. กฎหมายและข้อกำหนดของรัฐ ในปัจจุบันรัฐได้ออกกฎหมายระเบียบปฏิบัติทางด้านแรงงานมากขึ้น
โดยเฉพาะเป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางด้านแรงงาน ข้อกำหนดของรัฐล้วนมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์การ 
โดยเฉพาะทางด้านการจำกัดการตัดสินใจทางการบริหาร ผลที่เกิดขึ้นก็คือจะจะก่อให้เกิดปัญหาการจ้างแรงงาน คือ
แทนที่องค์การจะจ้างงานได้จำนวนตามท่ีต้องการแต่ละทำให้จำกัดการจ้างในระดับหนึ่ง 

5. การสร้างความเทียบเท่ากับในการจ้างงาน เมื่อมีปัญหาแรงงานโดยคนงานร้องเรียนต่อกรมแรงงานว่า
องค์การไม่ได้ให้ความเท่าเทียมกันต่อผู้สมัครงาน องค์การจะต้องแสดงหลักฐานการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับ
การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง หรือการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจ้างงาน 

6. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจดำเนิน
ไปอย่างรุนแรงจนองค์การทุกแห่งต้องกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การนั้นขึ้นมาเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับองค์การอื่น
ได้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นอย่างหนึ่งขององค์การและเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ 

ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
1. สามารถปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ 
2. ช่วยบูรณาการกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์กับวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ทำให้บรรลุผลสำเร็จของการประหยัดในการจ้างพนักงานใหม่ 
4. ช่วยขยายฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์เพ่ือช่วยในกิจกรรมด้านอ่ืน  ๆ ของทรัพยากรมนุษย์และเป็น

ประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นในองค์การ 
5. ช่วยให้บรรลุความต้องการในตลาดแรงงาน 
6. ช่วยประสานโครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต่างกันกล่าวคือ ช่วยให้แผนปฏิบัติการได้ผลตามความ

ต้องการในการจ้างงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

2.1 สภาพทั่วไป 
ประวัติความเป็นมา 
ตำบลห้วยเตย เดิมขึ้นกับตำบลคำแมดและตำบลกระนวน  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น ต่อมามีการ

แบ่งแยกบางส่วนของตำบลกระนวน  และตำบลคำแมดจึงทำให้เกิดตำบลห้วยเตยขึ้น  เมื่อ  พ.ศ. 2536  ตำบล
ห้วยเตย มีลักษณะภูมิประประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีลำห้วยสาธารณะ   
2  สาย ได้แก่ ลำห้วยเตย  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตำบลห้วยเตย  และลำห้วยสายบาตร  ซึ่งกั้นระหว่างจังหวัดขอนแก่น
กับจังหวัดมหาสารคาม  

ข้อมูลทั่วไป ทำเลที่ตั้ง  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย   ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอซำสูง ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 

และตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ    40  กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2152  ตัด
ผ่านทุกหมู่บ้าน  มีพ้ืนที่ประมาณ   36  ตารางกิโลเมตร  หรือมีเนื้อที่ประมาณ  22,325  ไร่  มีเขตการปกครอง  
7  หมู่บ้าน  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ตำบลคำแมด 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน 

ทิศใต้    ติดต่อกับ   ตำบลกระนวน  อำเภอซำสูง 
ภูมิประเทศ 
โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน  เหมาะแก่การทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทำนาทำไร่ สภาพดินมี

ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย   
เขตปกครอง 

 หมู่ที่  1  บ้านห้วยเตย   ผู้ใหญ่บ้าน    นายสำลิตร   เทียมวงษ์ 
 หมู่ที่  2  บ้านหัวฝาย    ผู้ใหญ่บ้าน    นายบุดดี   เบา้ชะนะ 
 หมู่ที่  3  บ้านโสกขาแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน     นายวิไล  ละมัยกลาง 
 หมู่ที่  4  บ้านสว่าง   กำนัน          นายอุดม  แสนบุตร 
 หมู่ที่  5  บ้านหลุบเลา    ผู้ใหญ่บ้าน     นายลำใย  พลอามาตย์ 
 หมู่ที่  6  บ้านซำโอง   ผู้ใหญ่บ้าน     นายลำดวน   จันโนราช 
 หมู่ที่  7  บ้านหนองขาม    ผู้ใหญ่บ้าน     นายเปลี่ยน  บรรดิษฐ์ 
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ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

• การรวมกลุ่มของประชาชน 
 กลุ่มอาชีพ  14 กลุ่ม 
 กลุ่มออมทรัพย์    7 กลุ่ม 

กลุ่มอาชีพทำนา    1 กลุ่ม 
 กลุ่มอ่ืน  ๆ   10 กลุ่ม 

จุดเด่นของพ้ืนที่ 
 ลักษณะของพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน  เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  มีลำห้วยไหล
ผ่าน  2  สาย  ได้แก่ลำห้วยเตยและลำห้วยสายบาตร  รวมทั้งมีทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2512  ตัดผ่านทุก
หมู่บ้านทำให้การคมนาคมมีความสะดวก  

การวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันและโอกาส
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS ดังนี้ 

จุดแข็ง STRENGTH 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นและความต้องการในการปฏิบัติงานและการ

บริหารงาน 
3. บุคลากรทกุระดับมีความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะในการทำงานอย่างตั้งใจจริง 
จุดอ่อน WEAKESSES 
1. จำนวนคนไม่เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ 
2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรมีความขัดแย้งและขาดความสามัคคี 
4. บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การยังมีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
5. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ 
โอกาส OPPPRTUNITY 
1. นโยบายของรัฐบาลจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน ทำให้มีงบประมาณในการบริหารบุคคลมาก

ขึ้น 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานที่ตั้งติดกับถนนสายหลัก (ถนนกระนวน-เชียงยืน) และอยู่ระหว่าง

อำเภอเชียงยืนกับอำเภอกระนวนที่มีขนาดใหญ่มีศักยภาพในการพัฒนา 
3. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารงานเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

.................................... 
3.1 วิสัยทัศน์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

“องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี อาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
เศรษฐกิจดี ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพ” 
3.2 นโยบายของผู้บริหารที่มีต่อพนักงานส่วนตำบลห้วยเตย 

1. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลและคณะผู้บริหารโดยส่งไปฝึกอบรมในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
2. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

สร้างจิตสำนัก และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่โดยเคร่งครัด ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
 3. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตำบลห้วยเตยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ 
จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของตำบลห้วยเตย และไม่
กระทบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ  40 ของงบประมาณรายจ่าย 
3.3 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

1. เพ่ือเป็นการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเอง และสามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดวิชาการท่ีได้รับให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรได ้

4. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร นำหลักการ 
และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นหลักใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

 
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร  
๑.๒ แผนงานจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่างๆ 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  
๑.๓ แผนงานพัฒนาบุคลากร   
 



-7- 
 

๑.๔ แผนงานด้านพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 
ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน  
       ๑.๕ แผนงานพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม  
                              ๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น(หลักสูตรกลาง)  

                      ๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา  

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนากำลังคน  
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพ่ือสนับสนุนประเด็น 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์ที่๑  พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

แผนงาน/โครงการ  ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน  รายละเอียดโครงการ  
๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ใน 
องค์กร 
- การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

  

๑.๒ แผนงานจัดทำระบบแผนและ 
ประสารการพัฒนาระบบราชการ 
กองงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตย 
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
 

 
 
 
 
- กอง/ส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนตำบลสามารถจัดทำ
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2563 

 
 
 
 

- กอง/ส่วนราชการสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตยจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 

- การหาความจำเป็น (Training Need) 
ในการพัฒนาบุคลากร 

- ทุกกอง/หน่วยงานที่มีการหา
ความจำเป็น และมีเอกสารแสดง
ขั้นตอนการหาความจำเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร 

- ทุกกองจัดให้มีการหาความ
จำเป็นเบื้องต้น ในการพัฒนา
บุคลากรและใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทำแผนการพัฒนาบุคคลการ
ในสังกัด 

- การประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร 

- มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณของทุก
กอง/หน่วยงาน 
- มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

- จัดประชุม/หน่วยงานจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563 

- การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

- มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกกอง/
หน่วยงานในสังกัด พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

- ทุกกอง/หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถนำมาปรับ
ใช้ได้ทันที 
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แผนงาน/โครงการ  ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน  รายละเอียดโครงการ  
๑.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
- การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการภายใน
สังกัด 

 
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานใน
สังกดัทุกระดับ 

 
- ทุกกองจัดทำข้อมูลบุคลากรใน
สังกัดให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที 

- การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการในสังกัด - มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด 

- ทุกกองเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัดแบะ
ให้ข้อคิดเห็นประกอบการแต่งตั้ง
ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- การดำเนินการทางวินัย - มีการดำเนินการทางวินัย - นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตยสามารถ
ดำเนินการทางวินัยสำหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากร
ในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร - มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด ให้ครบถ้วนทุก
อัตราตำแหน่งงานที่ว่าง 
 

- ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัดให้
ครบทุกอัตราตำแหน่งงานที่ว่าง 

1.4 แผนงานด้านพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
ใน/ภายนอกหน่วยงาน 
- การจัดทำทะเบียนข้อมูลข้าราชการศึกษา
ต่อ 

 
 
 
- มีการจัดทำทะเบียนข้อมูลข้อ
ราชการศึกษาต่อ 

 
 
 
- มีการจัดทำข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล
ในการใช้บุคลากรให้สอดคล้อง 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษา
ต่อ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ประเทศ 

1.5 แผนงานพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

-พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
การปฏิบัติงาน 

- จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ  ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน  รายละเอียดโครงการ  
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความ
จำเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 

 
- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด ตามความ
จำเป็นและเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดทำเป็น
หลักสูตรกลาง 

 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรกลาง 
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและ
บุคลากรในสังกัดกอง/หน่วยงาน
ต่างๆ 

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด
หน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทำเป็น
หลักสูตรเฉพาะ 

- ทุกกองเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัดแบะ
ให้ข้อคิดเห็นประกอบการแต่งตั้ง
ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- การดำเนินการทางวินัย - มีการดำเนินการทางวินัย - นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตยสามารถ
ดำเนินการทางวินัยสำหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากร
ในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร - มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด ให้ครบถ้วนทุก
อัตราตำแหน่งงานที่ว่าง 

- ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัดให้
ครบทุกอัตราตำแหน่งงานที่ว่าง 

1.4 แผนงานด้านพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
ใน/ภายนอกหน่วยงาน 
- การจัดทำทะเบียนข้อมูลข้าราชการศึกษา
ต่อ 

 
 
 
- มีการจัดทำทะเบียนข้อมูลข้อ
ราชการศึกษาต่อ 

 
 
 
- มีการจัดทำข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล
ในการใช้บุคลากรให้สอดคล้อง 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษา
ต่อ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ประเทศ 
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แผนงาน/โครงการ  ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน  รายละเอียดโครงการ  
1.5 แผนงานพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

-พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
การปฏิบัติงาน 

- จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม  

   
แผนงาน/โครงการ  ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน  รายละเอียดโครงการ  

 ๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากร 
ตามความจำเป็น (หลักสูตรกลาง)  
  
  
  
  
  
  
  
  ๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลกรใน 
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร 
เฉพาะด้าน)  

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนาจัด 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการให้ 
ความรู้ในลักษณะของการจัด 
หลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ 
บุคลากรในสังกัด ตามความจำเป็น 
และเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน 
โดยกรมส่งเสรมิ การปกครองท้องถิ่น 
จัดทำเป็นหลักสูตรกลาง  
   
- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ 
ความรู้ในลักษณะของการจัด 
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทำเป็น 
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ 
พัฒนาชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้าน 
การเกษตร  

-  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จัดทำหลักสูตรกลาง เพ่ือให้ความรู้ 
แก่ประชาชนและบุลากรในสังกัด 
กองงาน/หน่วยงานต่างๆ  
  
  
  
  
   
- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ 
หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา 
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิมและ 
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่ 
บุคลากรในสังกัด  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



-๑2- 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้    

   
แผนงาน/โครงการ  ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน  รายละเอียดโครงการ  

 ๓.๑ แผนงานจัดการความรูเ้พื่อ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ 
การพัฒนากำลังคน 
  
  
  
๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
จังหวัด  
 - โครงการความร่วมมือทาง 
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน 
สังกัดพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยเตย 
  
  
  
 -โครงการความร่วมมือทาง 
วิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตย
และหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ 
และเอกชน  

-มีการจัดทำแผนการจัดการ 
ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น 
ยุทธศาสตร์  
  
  
  
  
  
  
   
-มีการจัดทำโครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัดพ้ืนที่  
  
  
  
  
-มีการจัดทำโครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ 
หน่วยงานภายนอก  

-จัดให้มีคณะทำงานจัดทำระบบ 
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัด ปี ๒๕8 – ๒๕๖0  
  
  
  
  
  
   
-สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการ 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ เป็น 
การแสวงหาความร่วมมือในการ 
พัฒนาบุคลการระหว่างหน่วยงาน 
ต่างๆ  
  
-จัดให้มีการจัดทำโครงการความ 
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
หน่วยงานและองค์กรภายนอก  เพ่ือ 
เป็นการแสดงความร่วมมือและสร้าง 
เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร  

  
วิเคราะห์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis         
จุดแข็ง (Strengths : s)  
๑. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ  
๒. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
๓. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายขนาดใหญ่ขึ้น  
๔. พนักงานส่วนตำบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  

ภายในสำนักงาน 
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 จุดอ่อน (Weaknesses : W)  

๑.  พนักงานส่วนตำบลขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
๒. พนักงานส่วนตำบลยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน พนักงานส่วนตำบลขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัย  
๔. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด  
๕. จำนวนพนักงานส่วนตำบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังปริมาณงานล้นคน     

 โอกาส (Opportunities : O)  
๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร  
๒. พนักงานส่วนตำบลเขา้ถึงระบบสารสนเทศเช่นการค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
๓. พนักงานส่วนตำบลมีโอกาสเติบโตในสายงาน  
๔. พนักงานส่วนตำบลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน  
๕.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมร่วมกัน       

อุปสรรค (Treat : T)  
๑. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  
    ๑. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร       
ในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลการของเทศบาล  
    ๓. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร 
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ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร  
๑. ก่อให้เกิดความสำมัคคี (cohesive)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร  
๒. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
๓. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 
๔. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม  

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result based management) 
และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance agreement) ในองค์กร  

๕. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหาร
ในเชิงปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้า(input) กับผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้น  โดยมีการทำ Cost – benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้ง
จัดทำเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของแต่ละบุคคล (individual scorecard) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร 
(Organization scorecards)  
  ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนตำบลในการพัฒนาบุคลกร  

๑. พนักงานส่วนตำบลมีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน  
๓. พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  (developing and maintaining a Quality of work life 
that make employment the organization desirable)  
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๔. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (Communication HRM rising 

policies and strategies to all employees)  
๕. ช่วยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (heaping to 

maintain ethical policies and socially responsible behavior)  
๖. พนักงานส่วนตำบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  

  ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร  
๑. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง(Responsiveness) 

ต่อความต้องการของประชาชน และพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิต 
ของประชาชน  

ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็นมีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลดขั้
นตอนการปฏิบัติ งาน (process simplification)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นจุดบริการใกล้ตัวประชาชน 

2 . ประชาชนได้ รับการอำนวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการ 
ซ่ึงไดแ้ก่การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)  

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยเห็นสมควรให้จัดทำ 

แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้   
   ๑) การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ ในการ 
พัฒนาพนักงานส่วนตำบลให้มีความสอดคล้องกับ ตำแหน่งและระดับ ตำแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ดำรงอยู่ 
ตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ปี 
   ๒) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งหรือ ตามทีผู่้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้   
     (2.๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   
     (๒.2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ   
     (2.๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง   
     (2.๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
     (2.๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
   ๓) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยเป็นหน่วยดำเนินการเอง หรือดำเนินการ 
ร่วมกับ ก.อบต.จ. จังหวัดขอนแก่น หรือ หน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความ
จำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้   
     (3.๑) การปฐมนิเทศ 
    (3.๒) การฝึกอบรม   
    (3.๓) การศึกษาหรือดูงาน 
    (3.๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรอืการสัมมนา   
    (3.๕) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม   
   ๔) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยต้องจัดสรร งบประมาณสำหรับ
การ พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การ 
พัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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      ขั้นตอนการดำเนินงาน   
     การเตรียมการและการวางแผน   
    ๑) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร   
    ๒) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 
แต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ 
ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้   

๓) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ 
ทักษะ เฉพาะของานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม   
      
3.5 แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

 
แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Input Process Outcome Output 

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตย 

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล 

• การพัฒนาแผนงาน 
• เป้าหมายของ       

องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตย 
ประจำปี พ.ศ.
2564 -2566 

• บทบาท อำนาจ
หน้าที่ของ  

• องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตยผล
การประเมิน
สมรรถนะของ
พนักงานเทศบาล 
ประจำปี 

 

✓ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ 
ทต. 

• แผนพัฒนา
บุคลากร  
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วย
เตย ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 

2566 

✓ พนักงานส่วน
ตำบลได้รับการ
พัฒนา 

✓ ตามแผนฯ 
✓ วิเคราะห์ 

SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

✓ กำหนด
เป้าหมายการ
พัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล 

✓ กำหนด
รายละเอียด
แผนงาน
โครงการ 
ตัวชี้วัด และ
การประเมินผล 

Impact 

พนักงานส่วนตำบล       
ทุกระดับมี
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัตงิาน 
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3.6 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 1. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารท้องถิ่น 
   1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 
ดังนี้ 
         (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
   (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
    1.2 หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สายงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 4 ตำแหน่ง  ดังนี้ 
         (1) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
         (2) ผู้อำนวยการกองช่าง  
         (3) ผู้อำนวยการกองคลัง 
         (4) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2. การพัฒนาพนักงานสายงานผู้ปฏิบัติ  จำนวน  16  ตำแหน่ง ดังนี้ 
   2.1 พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฎิบัติ ประเภททั่วไป 
  สำนักปลัด อบต. 
   (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง จำนวน  1  อัตรา 
   (2) เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง    จำนวน  1  อัตรา 
  กองช่าง 
   (1) นายช่างโยธา ปง/ชง     จำนวน  1  อัตรา 
   (2) เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง    จำนวน  1  อัตรา 
 

  2.2 พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฎิบัติ ประเภทวิชาการ 
  สำนักปลัด อบต. 
   (1) นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก    จำนวน  2  อัตรา 
   (2) นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก    จำนวน  1  อัตรา 
   (3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก   จำนวน  1  อัตรา 
   (4) นิติกร ปก/ชก     จำนวน  1  อัตรา 
   (5) นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก    จำนวน  1  อัตรา 
   (6) นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก    จำนวน  1  อัตรา 
  กองคลัง 
   (1) นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก   จำนวน  1  อัตรา 
   (2) นักวิชาการพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา 
   (3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก   จำนวน  1  อัตรา 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (1) ครูผู้ดูแลเด็ก (ครผูู้ช่วย)    จำนวน  1  อัตรา 
  3. การพัฒนาพนักงานจ้าง  จำนวน  10  ราย ดังนี้ 
   3.1 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจดังนี้ 
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 สำนักปลัด อบต. 
        (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน  1  อัตรา 
         (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา 
        (3) พนักงานขับรถยนต์    จำนวน  1  อัตรา 
  กองคลัง 
        (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน  1  อัตรา 
        (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา 
  กองช่าง 
         (1) คนงานทั่วไป    จำนวน  1  อัตรา 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         (1) ผู้ดูแลเด็ก    จำนวน  2  อัตรา 
  กองสวัสดิการสังคม 
           (1) คนงานทัว่ไป    จำนวน  1  อัตรา 
3.7 ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กำหนดความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจำเป็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
  1. ความรู้ที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 21 ด้าน ดังนี้ 
   1.1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
   1.1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
   1.1.3 ความรู้ เรื่ อ งหลักปรัชญ าเศรษฐกิ จพอเพี ยงตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   1.1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
   1.1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
   1.1.6 ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
   1.1.7 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
   1.1.8 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
   1.1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ 
   1.1.10 ความรู้เรื่องการทำงบการเงินและงบประมาณ 
   1.1.11 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 
   1.1.12 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
   1.1.13 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
   1.1.14 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
   1.1.15 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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   1.1.16 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
   1.1.17 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
   1.1.18 ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
   1.1.19 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
   1.1.20 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) 
และเน็ตเวิร์ก (Network) 
   1.1.21 ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 
      1.2 การกำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ 
   1.2.1 สายงานในตำแหน่งประเภทบริหาร ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้
อย่างน้อยสายงานละ 7 ด้าน 
   1.2.2 สายงานในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน
ไว้อย่างน้อยสายงานละ 7 ด้าน 
   1.2.3 สายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้
อย่างน้อยสายงานละ 5 ด้าน 
   1.2.4 สายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้
อย่างน้อยสายงานละ 3 ด้าน 
      1.3 การกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกำหนด 
  2. ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      2.1 ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 9 ด้าน ดังนี้ 
   2.1.1 ทักษะการบริหารข้อมูล 
   2.1.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
   2.1.3 ทักษะการประสานงาน 
   2.1.4 ทักษะในการสืบสวน 
   2.1.5 ทักษะการบริหารโครงการ 
   2.1.6 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
   2.1.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
   2.1.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
   2.1.9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
      2.2 การกำหนดทักษะที่จำเป็นประจำสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
   2.2.1 สายงานในตำแหน่งประเภทบริหาร ให้กำหนดทักษะที่จำเป็นประจำสายงานไว้ 
อย่างน้อยสายงานละ 4 ด้าน 
   2.2.2 สายงานในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้กำหนดทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน
ไว้อย่างน้อยสายงานละ 4 ด้าน 
   2.2.3 สายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กำหนดทักษะที่จำเป็นประจำสายงานไว้
อย่างน้อยสานงานละ 3 ด้าน 
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   2.2.4 สายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้กำหนดทักษะที่จำเป็นประจำสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ 3 ด้าน         
  3. สมรรถนะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      3.1 สมรรถนะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 
   3.1.1 สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่ง
จำเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
    3.1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    3.1.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
    3.1.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
    3.1.1.4 การบริการเป็นเลิศ 
    3.1.1.5 การทำงานเป็นทีม 
   3.1.2 สมรรถนะประจำผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในตำแหน่งประเภท
บริหารและอำนวยการ ซึ่งต้องกำกับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องมีในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
นำทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ดังนี้ 
    3.1.2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
    3.1.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
    3.1.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน 
    3.1.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 
   3.1.3 สมรรถนะประจำสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับประเภทและ
ระดับตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในสายงานนั้น สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
22 สมรรถนะ ดังนี้ 
    3.1..3.1 การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 
    3.1.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
    3.1.3.3 การแก้ปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 
    3.1.3.4 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
    3.1.3.5 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
    3.1.3.6 การคิดวิเคราะห์ 
    3.1.3.7 การบริหารความเสี่ยง 
    3.1.3.8 การบริหารทรัพยากร 
    3.1.3.9 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
    3.1.3.10 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
    3.1.3.11 การวางแผนและการจัดการ 
    3.1.3.12 การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
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    3.1.3.13 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
    3.1.3.14 การสั่งสมความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
    3.1.3.15 การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
    3.1.3.16 ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
    3.1.3.17 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 
    3.1.3.18 ความคิดสร้างสรรค์ 
    3.1.3.19 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
    3.1.3.20 จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
    3.1.3.21 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
    3.1.3.22 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
      3.2 การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นประจำสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มี
ดังนี้ 
   3.2.1 สมรรถนะหลัก ให้กำหนดเป็นสมรรถนะที่จำเป็นประจำสายงานในทุกประเภท
และระดับตำแหน่งทั้ง 5 สมรรถนะ 
   3.2.2 สมรรถนะประจำผู้บริหาร ให้กำหนดเป็นสมรรถนะที่จำเป็นประจำสายงานใน
ตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ ทั้ง 4 สมรรถนะ 
   3.2.3 สมรรถนะประจำสายงาน ให้กำหนดเป็นสมรรถนะที่จำเป็นประจำสายงานในทุก
ประเภทและระดับตำแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 สมรรถนะ 
3.7 การดำเนินการพัฒนา   
    ๑. การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูลเหล่านั้น 
มาพิจารณากำหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือก 
กลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ 
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบการฝึกอบรม 
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น   
     ๒. วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว 
ทางการ พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพ่ือดำเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการ 
อ่ืน หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ  
   รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  
   ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน   
    2. พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น   
    ๓. กำหนดประเภทของความจำเป็น   
     การเตรียมการและการวางแผน   
      การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือ ว่าจ้างเอกชน 
ดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น   

-  การปฐมนิเทศ      
-  การสอนงาน การให้คำปรึกษา  
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-  การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ      
-  การฝึกอบรม   
-  การดูงาน   
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา    
การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ   

     จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จความรู้ความสามารถ 
และผลการปฏิบัติงาน   
    การติดตามและประเมินผล      

การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ในการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้   
     ๑. หมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน 
การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว   
    2. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ล ห้ ว ย เต ย ได้ ก ำห น ด โค ร งก ารส ร้ า งก า รบ ริ ห า รจั ด ก าร 
และแนวทางการติดตามประเมิน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาททรัพยากร
บุคคล ว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้  
   การบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการและติดตามผลการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ดังนี้  
    ๑. ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ 
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการทำงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
กำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
    ต าม ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารก ล า งพ นั ก งาน ส่ ว น ต ำบ ล จั งห วั ด ขอ น แ ก่ น  เรื่ อ ง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่  11  พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
กำหนดให้พัฒนา  ๕  ด้าน ได้แก่  
    ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย  นโยบายสำคัญของรัฐบาล  สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น  
    ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม  งานคอมพิวเตอร์  งานด้านช่าง  
    ๓.  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น 
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ การประสานงาน  เป็นต้น  
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    ๔.  ด้านคุณสมบัติสวนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน 
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน  การสื่อสารและสื่อ 
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น  
    ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ 
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา  

๑. วิธีการพัฒนาบุคลการองค์การบริหารส่วนตำบลวิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นหน่วยงานดำเนินการเอง หรืออาจ

ดำเนินการร่วมกับสถาบัน พัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงาน อ่ืนเป็นผู้ ดำเนินการอบรม 
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจำเป็นและเหมาะสม  ดังนี้  
    1.๑.  การปฐมนิเทศ  จะดำเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่  
    1.๒.  การฝึกอบรม  อาจดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเองหรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจำเป็นและเหมาะสม  รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะสนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
    1.๓.  การศึกษาดูงาน อาจดำเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ 
เกีย่วข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   1.๔.  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา  อาจดำเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
จงัหวัดขอนแกน่ หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.๕.  การสอนงาน  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน  
   1.๖.  การให้คำปรึกษา  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
    1.๗. การประชุม  จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๕  
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจะประมาณการตั้ งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ซึ่งปรากฏดังนี้       

๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในแผนการฝึกอบรมและสัมมนา   

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในแผนการฝึกอบรมและสัมมนา 

3.  แ ผ น งาน เค ห ะแ ล ะชุ ม ช น  งาน บ ริ ห า ร งาน ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ เค ห ะแ ล ะชุ ม ช น  ห ม วด 
ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในแผนการฝึกอบรมและสัมมนา  

4.  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในแผนการฝึกอบรมและสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๖ 

การติดตามและประเมินผล  
  ๑.  กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทำรายงานผลการเข้ารับการอบรมพัฒนา ภายใน ๗  วันทำ
การ  นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    

๒.  ให้ผู้บั งคับบัญชาทำหน้าที่ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ 
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1  
   ๓.  นำข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ 
ความต้องการต่อไป  

  ๔ . ผู้ บั งคับบัญชาน ำผลการประเมิน ไป พิจารณาในการเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน เลื่ อนระดับ  ตาม 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  
    ๕.  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี โดย Core 
team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    



ส่วนที่ ๗ 
ผู้รับผดิชอบและขั้นตอนการจัดทำแผน  

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

๒ บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่  
๒.๑ สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร  
๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  
๒.๓ เสนอแผนพัฒนาบุคลกรต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
๒.๔ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
๒.๕ แจ้งผลการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานทราบ  
๒.๖ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  
๗.๒ .๗ เสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาบุคลากร 

และผลการประเมินและ ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ  

  ๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  
รายละเอียด  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  

๑. สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลกร  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานส่วนตำบล นัก
ทรัพยากรบุคคล 

๒.  วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานส่วนตำบล นัก
ทรัพยากรบุคคล  

๓. พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงานหรือส่วนราชการภายใน จุดใดที่ต้องมีการ 
ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทำงาน  

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
นักทรัพยากรบุคคล  

๔. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี ต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ 
มอบหมาย  

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
นักทรัพยากรบุคคล  

๕. จัดส่งบุคคลไปอบรมและจัดทำเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้บังคับบัญชา  

นักทรัพยากรบุคคล  

๖.แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ 
มอบหมาย  

หัวหน้าส่วนราชการ นัก
ทรัพยากรบุคคล 

๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลการประจำปี  นักทรัพยากรบุคคล  
๘. ประเมินผล  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  

 
 
 
 


