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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ในหมวดที่ ๑1 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร และการปฏิบัติงาน ส่วนที่ ๓ ข้อ ๒๖๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงาน    
แต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม ซึ่งรอบระยะเวลาการใช้แผนการ
พัฒนาบุคลากร 3 ปี  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จึงได้จัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  

มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
  มีหน้าที่  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล           
งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่ งเสริมการเกษตร งานการ
พาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ 
เรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
งานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้  

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
        -  งานบริหารงานทั่วไป 
       -  งานการเลือกตั้ง 
        - งานกิจการสภา อบต. 
        -  งานอ านวยการ 
        -  งานประชาสัมพันธ์ 

 
/1.2 งานการ ... 
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1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 

        -  งานการเจ้าหน้าที่ 
        -  งานบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ 
        -  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
        -  งานสิทธิและสวัสดิการ 

1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
        -  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
        -  งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
       -  งานงบประมาณ 
        - งานประชาสัมพันธ์ 

1.4 งานนิติการ 
        -  งานกฎหมาย 
        -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
        -  งานคด ี
        -  งานวินัย 
        -  งานนิติกรรมสัญญา 

1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
        -  งานสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย  

1.6 งานสวัสดิการสังคม 
        -  งานพัฒนาชุมชน 
       -  งานสังคมสงเคราะห์ 
        -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ 

1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        -  งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
        -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
        -  งานป้องกันและควบคุมโรค 

  2. กองคลัง (04) 
  มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วย
จัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ    
งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและ 
 

/ประจ าปี ... 
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ประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน 
ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดย
แบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่ 

2.1 งานการเงินและบัญชี 
        -  งานการจ่ายเงินการรับเงิน 
         -  งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท    
         -  งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน 
         - งานการจัดท าบัญชี 
         -  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ 
         -  งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
         - งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ๆ 

2.2 งานพัฒนารายได้ 
         -  งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ 
         -  งานสรุปผลสถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
         -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
         -  งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้ 
         -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
         -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
         -  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา 
         -  งานทะเบียนคุม 
         -  งานการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ 
  3. กองช่าง (05) 
  มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงาน ประมาณราคา 
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบ        
ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่    
   3.1 งานบริหารงานทั่วไป 

3.2 งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
         - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
        -  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
         -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

/3.3 งานส ารวจ ... 
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3.3 งานส ารวจและออกแบบ 
         -  งานส ารวจ เก็บข้อมูล เพ่ือการออกแบบ 
        -  งานออกแบบสะพาน งานทางและสะพาน 
         -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.4 งานสาธารณูปโภค 
         -  งานเกี่ยวกับประปา 
         -  งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง 
         -  งานระบายน้ า 
         - งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

3.5 งานผังเมือง 
         -  งานส ารวจและแผนที่ 
         -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
         -  งานควบคุมทางผังเมือง 

  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
           มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการ
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด       
งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร   
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา    
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ ๆ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่    

4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
         -  งานบ ารุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
         -  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

4.2 งานบริหารการศึกษา 
         -  งานแผนงานและโครงการ 
         -  งานวิชาการ 

4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         -  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
         -  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
         -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         -  งานติดตามและประเมินผล 

/5. หน่วยตรวจสอบ ... 
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  5. หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
      มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา
พัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความ              
มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข    
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยตรวจรับและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่    

5.1 งานตรวจสอบภายใน 
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ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้าง 
(ประเภท) รวม 

ระดับ ต้น กลาง สงู ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.2 ทั่วไป ภารกิจ 

จ านวน  1  ๓    2   3 2     6 ๔ 21 

ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 -  งานบริหารงานทัว่ไป 
 -  งานการเจา้หน้าที ่
 -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 -  งานนิติการ 
 -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  งานสวัสดิการสังคม 
 -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 -  งานการเงินและบัญชี 
 -  งานพัฒนารายได้ 
 -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 -  งานบริหารงานทั่วไป 
 -  งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
 -  งานส ารวจและออกแบบ 
 -  งานสาธารณูปโภค 
 -  งานผังเมือง 
 

 - งานสง่เสริมการศกึษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 - งานบริหารการศึกษา 
 - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

-  

กรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอตัราก าลงั ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)   



แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

ที ่ เลขที่ต าแหน่ง 
ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 

ประเภทต าแหน่ง ระดับ 
หมาย
เหตุ ผู้ด ารงต าแหน่ง ในการบริหาร ในสายงาน 

1 31-3-00-1101-001 นางสุรีมาศ  ปะดอล ี ปลัด อบต.คลองมานิง นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิน่ กลาง  
2 31-3-00-1101-002 -ว่าง- รองปลัด อบต.คลองมานิง นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
3 31-3-01-2101-001 นางซาวีหย๊ะ  เบญนิแม หัวหน้าส านักปลัด นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
4 31-3-01-3102-001 นางสาวแวฟารีด้า  ประสานรมย ์ นักทรัพยากรบุคคล  - วิชาการ ช านาญการ  
5 31-3-01-3103-001 -ว่าง- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  
6 31-3-01-3801-001 นางเสาวนี  ยูโซะ นักพัฒนาชุมชน - วิชาการ ช านาญการ  
7 31-3-01-4101-001 นางนูรีซัน  ตาเยะ เจ้าพนักงานธุรการ - ทั่วไป ช านาญงาน  
8 31-3-01-4101-002 -ว่าง- เจ้าพนักงานธุรการ - ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
9 ภ 01-001 นางสาวนุชนาถ  คูมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 
10 จ 01-001 นายมูฮมัหมดั  ปะดอล ี พนักงานขับรถยนต ์ - - -  
11 จ 01-002 นางสาวอาซีซะห์  บากา คนงาน - - -  

กองคลัง (02) 
12 31-3-04-2102-001 นางปือซียะห์  สาและ ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
13 31-3-04-4201-001 -ว่าง- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
14 31-3-04-4203-001 นางสาวนูรีซัน  ปูมลููกือจ ิ เจ้าพนักงานพัสด ุ - ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
15 31-3-04-4204-001 นางสาวฮันนี่  สามะอาล ี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ - ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
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ที ่ เลขที่ต าแหน่ง 
ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 

ประเภทต าแหน่ง ระดับ 
หมาย
เหตุ ผู้ด ารงต าแหน่ง ในการบริหาร ในสายงาน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
16 ภ 04-001 นางสาวรอฮานิง  แลแร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - - -  
17 ภ 04-002 นางสาวนาดียะห์  เจะยะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 
18 จ 04-001 นางสาวฟารีดะห์  เจะเตะ คนงาน - - -  

กองช่าง (05) 
19 31-3-05-2103-001 -ว่าง- ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
20 31-3-05-4701-001 นายฮาเซ็ม  เจ๊ะเล๊าะ นายช่างโยธา - ทั่วไป ช านาญงาน  
21 31-3-05-4101-003 นางสาวมิสเราะ  เบ็ญสหุลง เจ้าพนกังานธุรการ - ทั่วไป ช านาญงาน ทั่วไป 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
22 ภ 05-001 นายอุสมาน  เจะเฮาะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -    

พนักงานจ้างทั่วไป 
23 จ 05-001 นายนิอับดุลรอแม  แวหะย ี คนงาน - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
24 31-3-08-2107-001 นางสาวอาอีเซาะ  กะลูแป ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
25 31-3-08-3803-001 -ว่าง- นักวิชาการศึกษา - วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  
26 31-3-08-6600-114 -ว่าง- ครูผูดู้แลเด็ก - - ครูผู้ช่วย  
27 31-3-08-6600-296 -ว่าง- ครูผูดู้แลเด็ก - - ครูผู้ช่วย  

พนักงานจ้างทั่วไป 
28 จ 08-001 นางสาวอามานี  สีตเีลาะ ผู้ดูแลเด็ก - - -  
29 จ 08-002 นางสาววันอามี  หะยีดราโอะ ผู้ดูแลเด็ก - - -  
30 จ 08-003 -ว่าง- ผู้ดูแลเด็ก - - -  

หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
31 31-3-12-3205-001 -ว่าง- นักวิชาการตรวจสอบภายใน - วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและ
คุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
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ส่วนที ่3 
แนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดมุ่งหมาย ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือไป
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล มีวิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้ง
ระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งการ
จัดท ายุทธศาสตร์นั้น คือ การก าหนดทิศทางขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้  เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทางบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเป็นผู้น า 
เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง  และเพ่ือให้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง     
ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  มีก าหนดกระบวนงานในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือศึกษา
แนวนโยบายการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ  และทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการศึกษาข้อมูล
ประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อได้ท าการศึกษา
และทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วจากนั้นจึงด าเนินการก าหนดประเด็น
ส าคัญในยุทธศาสตร์ 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  - เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
 

/ขั้นตอนที่ ... 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเห็น
ถึงนัยส าคัญที่มีผลต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วง
อายุ ท าให้เห็นถึงกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนการพัฒนามีความสอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนวันที่ใช้ใน
การพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากรได้รับในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึง
การบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา ซึ่งสามารถน าไป
เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
เนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลใดองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุก
เรื่อง ยังมีองค์การบริหารส่วนต าบลที่เก่งกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น 
การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วย
ประหยัดเวลาและลดการด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน   

ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 
มาวิเคราะห ์จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเชื่ อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกให้
เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มาก าหนด
ตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์
ของยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา   
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การ
ประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 

/ขั้นตอนที่ ... 
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  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้าย ของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อ
องค์การบริหารส่วนต าบล จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ในที่สุด 
 

กระบวนการการท างาน 
 (Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

1. ขั้นการวางแผน 

1. ทบทวน  

      โดยประชุมระหว่างนักทรัพยากรบุคคล 
และผู้ ช่ วยเจ้ าพนักงานธุรการก าหนด
ประเด็น ก าหนดปฎิทินที่ชัดเจน 

   

 

 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

จัดท าบันทึกข้ อความแจ้ ง เ พ่ื อ
ซักซ้อมความเข้าใจ  

 

2. ขั้นปฏิบัติตามแผน 

3. ท าบันทึกชี้แจง ถึงหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการจัดท า  
(แบบส ารวจความต้องการการพัฒนา) 

 

 

4 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

5. การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” 
ที่จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุ 
หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
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กระบวนการการท างาน 
 (Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

6. วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และ
เ ป็ น ข้ อ มู ล ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร ก า ห น ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 

 

7. ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่คล้ายคลึงกันเพ่ือศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ื น ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ก า ร ก า ห น ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

 

8.จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
(HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น
รายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ 
(KPI) 

 

 

 

3. ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
9. จัดท าวาระการประชุม 
ก่ อนจั ด ร าย ง าน โ ดยประชุ ม ระหว่ า ง        
นักทรัพยากรและผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ก าหนดประเด็นและเอกสารที่ต้องใช้ให้
ครบถ้วน 

 

 

 

10 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตรา
พัฒนาบุคลากร 

 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็น
ขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มาสู่
การปฏิบัติ และการก าหนดแผนงาน /
โครงการ 
 

 

 

 

 

12. สรุปรายงานการประชุม  
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กระบวนการการท างาน 
 (Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

 

13. รายงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ระยะ 1 ปี  

 

 

 

14. ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 
1 ปี  
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ส่วนที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลจากการส ารวจความต้องการ
ในหลาย ๆ ด้านจากบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมาสรุปผลและวิเคราะห์เพ่ือประกอบในการ
จัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็น
จุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งนี ้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ 3 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการภายใน  
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็น/ความต้องการต่อการพัฒนาบุคลากร  
  การวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มาของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี ้

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็น สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 

 4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill (หลายทักษะ) เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุม
ก าลังคนภาครัฐ 

5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 
  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล จากการส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างพนักงานส่วนต าบลจ าแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนพนักงานส่วนต าบล ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของพนักงานส่วนต าบลที่ควรได้รับการพัฒนา 
- ทักษะและสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งที่น ามาใช้ในการพัฒนา  

 
/ข้อมูลที่ ... 
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  ข้อมูลที่ส าคัญจากการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น  ผลการวิเคราะห์
พบว่า ปัญหาส าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  จะประสบปัญหาใน
เรื่องอัตราก าลังคนที่จะหายไปจากการโอน (ย้าย) และต าแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งก าลังคน
ดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับบริหาร  สายทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ความพร้อมของก าลังคนที่จะทดแทนก าลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
และจ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร จากผลการส ารวจข้อมูล 

ความคุ้มค่าและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง
จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือน าข้อมูลที่เป็นจริงมา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมิน ติดตามผล
การฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 ส าหรับรอบปีงบประมาณ 2565 โดยมีการแจกแบบส ารวจการพัฒนาบุคลากรให้บุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 17 คนได้กรอกแบบส ารวจ ใน 5 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลทั่วไป และมี 5 ประเด็นในการสอบถามข้อมูล คือ 

1. เพศ    
2. อายุ      
3. ประเภทพนักงาน   
4. อัตราเงินเดือน   
5. วุฒิการศึกษา     

ส่วนที่ 2  :  ความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาบุคลากร 
    1. ท่านได้รับการฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    2. ท่านได้รับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 
    3. ท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเอง 
    4. องค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งท่านไปอบรมกับหน่วยงานอื่น 
    5. ท่านได้รับการฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
    6. ท่านได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    7. ท่านได้รับการฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
    8. ท่านได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน 
    9. ระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากร 

/ส่วนที่ 3 … 
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ส่วนที่ 3  :  ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 

   1. การฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   2. การสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 
   3. การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจัดเอง 
   4. ความต้องการอบรมกับหน่วยงานอื่น 
   5. การฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
   6. การฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   7. การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
   8. การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน 
   9. การติดตามการพัฒนาบุคลากร 

ส่วนที่ 4  :  ปัญหาอุปสรรคในการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรของท่าน  
ส่วนที่ 5  :  ข้อเสนอแนะ  
ผลการส ารวจข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลปรากฏรายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบท้าย ค) 
ข้อมูลในแบบส ารวจการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงท าให้ทราบ 

ความต้องการและความจ าเป็นในการน ามาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งใช้การวิเคราะห์ศักยภาพ  
โดยเทคนิค SWOT analysis วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  โดยคณะท างานปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านแผนพัฒนาบุคลากรได้ระดมความคิดเห็น สรุป
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมและการสัมภาษณ์ในประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกของบุคลากร รวมถึง
แนวทางการพัฒนา ได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
จุดแข็ง (Strength:S) จุดอ่อน (Weakness:W) 

1. บุคลากรระดับหัวหน้ามีความรู้ความสามารถที่
หลากหลายด้าน และมีประสบการณ์ในการท างาน
ค่อนข้างสูง 
2. บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ค่อนข้างสูง คือ ระดับปริญญาตรี  
3. มีนโยบายส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากร 
4. องค์กรมีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
5. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานจึงมีความพร้อม 
6. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 
 

1. ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพ่ือการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้าน IT 
2. ทัศนคติเชิงลบในการท างาน ซึ่งส่งผลให้ เกิด
ความเครียด และเกิดความวิตกกังวล 
3. การกระจายกันอยู่ของงานหรือฝ่ายงานต่าง ๆ ด้วย
ข้อจ ากัดด้านสถานที่  ส่ งผลให้การควบคุมดูแล
บุคลากรเป็นไปอย่างยากล าบาก 
4. ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างาน 
รวมถึงการไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. ขาดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมองค์กรขาดจิตส านักรัก
องค์กร และขาดความเข้าใจบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเอง 
6. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
7. บุคลากรขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน 
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18 
จุดแข็ง (Strength:S) จุดอ่อน (Weakness:W) 

 8.  บุคลากรขาดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และ
พัฒนาการท างาน 
9. บุคลากรในระดับปฏิบัติยั งขาดความรู้ ในข้อ
ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักปฏิบัติราชการ 
10. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ
และไม่ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาอย่างตรงจุดและ
ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
11. แผนอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ 
12. เจ้าหน้าที่ ไม่มีความรู้ ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและขาดความรู้พื้นฐานในต าแหน่ง ของตน 
13. ไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรม
หรือมีภาระงานมากจนไม ่สามารถเข้าร่วมอบรมได ้
14. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
15. บุคลากรที่ไปเข้ารับการอบรมไม่ตรงกับสายงาน 
16. บุคลากรไม่สามารถทดแทนกันได้ในสายงาน
เดียวกัน 
17. บุคลากรได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานไม่ตรง
กับสายงานและความรู้ ความสามารถ 

  โอกาส (Opportunity:O) อุปสรรค (Threat:T) 
1. ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคนในปัจจุบัน เป็น
โอกาสให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ 
รับบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถ
ได้เพ่ิมมากข้ึน 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีความทันสมัย
เอ้ือต่อการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อการ 
พัฒนาตนเองของพนักงาน เพ่ือการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน รวมถึงเป็นอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น 
3. การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อนโยบาย
รัฐบาลในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ 
มีการพัฒนาบุคลากรให้ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
มากขึ้น 
4. หน่วยงานที่ก ากับดูแลได้ก าหนด หลักสูตร การ
พัฒนาบุคลากร 
 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองที่
รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาพนักงาน/ 
บุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. ข้อจ ากัดในด้านการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการปรับให้ตรงกับ 
อัตราก าลัง 
3. ภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารบุคคลตาม
ระเบียบท าให้เป็นอุปสรรคในการสรรหา 
บุคลากรไม่เพียงพอ 
4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมนาน/สั้นเกินไป 
5. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพ่ิมภาระงาน ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม 
6. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ลงทะเบียนบางต าแหน่งสูง 
7. มีการจ ากัดจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ท าให้ไม่
สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 
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ส่วนที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงเป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึง
ประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลส าเร็จ 
 
พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองมานิง 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือเสริมสร้างและป้องกันมิให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างกระท าผิดวินัย  
  3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
  4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจมุ่งมั่น ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ประทับใจ  
  5. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
  6. เพื ่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาส ัมพันธ ์ ข ้อมูลด ้านการบร ิหารงานบุคคล 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  7. เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566         

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยเน้นคุณภาพและ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 
  3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 6 
หลักสูตร/แผนการพัฒนา 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงได้พิจารณาและให้
ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมถึงพนักงานจ้างในทุกส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การบริหาร และคุณธรรม
และจริยธรรม  โดยเป็นการขับเคลื่อนระบบบริหารงานบุคคลเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ต้องน าความรู้ตาม
สมรรถนะ มาตรฐานต าแหน่ง สายงานของแต่ละต าแหน่งน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ทั้งการ
เลื่อนขั้นเลื่อนค่าตอบแทน, การพัฒนาบุคลากร, การจ่ายเงินโบนัส, การเลื่อนระดับ และการให้พ้นจากราชการ  
 โดยก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลออกเป็น 4 ประเภท คือ 99 สายงาน ดังนี้ 

1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล   
  2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ  
 3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น โดยมีระดับดังนี้ 

- ระดับปฏิบัติการ 
- ระดับช านาญการ 

4) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภท 
อ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยมีระดับดังนี้ 

- ระดับปฏิบัติงาน 
- ระดับช านาญงาน 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จ าแนกตามจ านวนพนักงาน ตามจ านวนสายงาน
ทั้งหมด 16 สายงานตามประเภทต าแหน่ง และคุณสมบัติทางต าแหน่ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ ชื่อต าแหน่งในการท างาน ประเภท สายงาน 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

จ านวน 
หน้าท่ี คุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารท้องถิน่ บริหารงาน อบต.    1 
2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารท้องถิ่น บริหารงาน อบต.    1 
3 หัวหน้าส านักปลัด อ านวยการทอ้งถิ่น บริหารงานท่ัวไป    1 
4 ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการทอ้งถิ่น บริหารงานการคลัง    1 
5 ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการทอ้งถิ่น บริหารงานช่าง    1 
6 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อ านวยการทอ้งถิ่น บริหารงานการศึกษา    1 
7 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ การเจ้าหน้าที ่    1 
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน    1 
9 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ พัฒนาชุมชน    1 

10 นักตรวจสอบภายใน วิชาการ ตรวจสอบภายใน    1 
11 นักวิชาการศึกษา วิชาการ การศึกษา    1 
12 ครูผูดู้แลเด็ก วิชาการ การศึกษา    1 
13 ครูผูดู้แลเด็ก วิชาการ การศึกษา    1 
14 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ    1 
15 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ    1 
16 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ    1 
17 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป การเงินและบัญช ี    1 
18 เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ปฏิบัติงานพัสด ุ    1 
19 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได ้    1 
20 นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงานช่างโยธา    1 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี 5 สมรรถนะ คือ  
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและ 
    ระบบงาน 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

ในแต่ละสมรรถนะ มี 6 ระดับ 
คือ  ระดับ 0 ถึง 5 

 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
เป็นคุณลักษณะที่ก าหนดต าแหน่ง
ส าหรับผู้บริหารจะต้องมี 

มี 4 สมรรถนะ คือ 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

ในแต่ละสมรรถนะ มี 6 ระดับ 
คือ  ระดับ 0 ถึง 5 

 

3. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  
เป็นคุณลักษณะที่ก าหนดเฉพาะ
ส าหรับกลุ่มงาน ให้มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานไว้ใน
สายงานทั่วไป กับสายงานวิชาการ 
มี 22 สมรรถนะ แต่ละต าแหน่ง
จะต้องมี 3 สมรรถนะ 

มี 22 สมรรถนะ คือ 
1. การคิดวิเคราะห์    13. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน   
2. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 14. ความคิดสร้างสรรค์  
3. การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ  15. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย   
4. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ   16. การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ    
5. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์  17. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
6. การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก  18. การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
7. การบริหารความเสี่ยง   19. จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
8. การบริหารทรัพยากร   20. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
9. การวางแผนและการจัดการ  21. สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
10. การวิเคราะห์แลการบูรณาการ  22. ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
11. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
12. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
13. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
14. ความคิดสร้างสรรค์ 
15. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 

ในแต่ละ
สมรรถนะ  
มี 6 ระดับ 

คือ   
ระดับ 0 ถึง 5 
 

สมรรถนะหลัก 
เป็นคุณลักษณะที่ก าหนดร่วมกันทั้ง
ระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทุก
ระดับต้องมี 



 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

ป ี 2565  
(จ านวนคน) 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั 
หน่วยงานอืน่ 

๑ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

เพือ่พัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีทักษะ 
ค ว า ม รู้  แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ปลั ดองค์ ก ารบริหา รส่ วน
ต าบล ได้รับการ 
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี 
 

1  / 

2 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ   
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้รับการ 
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี 
 

1  / 

3 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านัก
ปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส านัก ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หั ว ห น้ า ส า นั ก ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี 
 

1  / 

4 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองคลัง ให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี 
 

1  / 



 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

ป ี 2565  
(จ านวนคน) 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงานอืน่ 

5 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกอง
ช่างหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองช่าง ให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกองช่าง ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ป ี
 

1  / 

6 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ฯ หรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี 
 

1  / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิ เคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

9 ห ลั ก สู ต ร เ กี่ ย ว กั บ  ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 



 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

ป ี 2565  
(จ านวนคน) 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงานอืน่ 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักการเงิน
และบัญชี หรื อหลั กสู ต รอื่ นที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

 



 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

ป ี 2565 
(จ านวนคน) 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงานอืน่ 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นาย
ช่ า ง โ ยธ าหรื อหลั กสู ต รอื่ น ที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

16 หลักสูตร เกี่ ยวกับนักวิชาการ
ศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ ดู แล เด็ กหรื อหลั กสู ตรอื่ นที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่
ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   
 

1  / 

19 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี 
 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานส่วนต าบลท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล  
 

- /  
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

ป ี 2565 
 (จ านวนคน) 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงานอืน่ 

20 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท 
 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานส่วนต าบลท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล  
 

- /  

21 กา รส่ ง เ ส ริ ม ร ะบบคุณธ ร รม
จริยธรรม 
 

เพื่ อ เ ส ริ ม เ ส ริ มส ร้ า งคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล แ ล ะ
พ นั ก ง า น จ้ า ง  ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   

ทุกคน / / 

22 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  IT ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่ ง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

ติดตั้ ง  Internet ให้ทุกส่วน
ราชการ   
 
 

- /  

23 การท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลเพื่ อการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วน
ต าบลท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พนั กง านส่ วนต าบล  และ
พ นั ก ง า น จ้ า ง  ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี   

ทุกคน / / 
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 28 
 การก าหนดวิธีการพัฒนา  
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ

บุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัด
ฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการท างาน           
การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา   
เป็นต้น   
 

  การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลัก   

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้      
ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนด
ตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนิน 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสู งสุ ด  ทันต่ อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน  
โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ ห ลั ก ใ นก า ร
บริหารจัดการ การพัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของพนักงาน
ส่วนต าบลท่ีผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับท่ีองค์กร
คาดหวัง(% Competency 
Fit) 
2. จ านวนบุคลากรได้รับการ
พัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อป ี

1. เพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะเพื่อน าไปสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
2. สร้างเสริมทัศนคติในการท างานเชิง
บวกให้เพิ่มมากขึ้น 
3.พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

 1. ความส าเร็จของการปรับปรุง 
ความรู้ความสามารถและทักษะ 
ท่ี จ า เ ป็ น ใ นก า ร ปฏิ บั ติ ง า น
บุคลากร 
2. จ านวนบุคลากรได้รับการ
พัฒนาคนต่อป ี
3. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ 
เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ต า ม
เป้าหมาย 
4. ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่ อก ารพัฒนาบุ คล ากรตาม
สมรรถนะ 

1. การฝึกอบรม 
2. งาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 1.แบบ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
2.ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนิน 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา การ
เข้ าถึ งประชาชนให้แก่
พนักงานส่วนต าบลทุก
ระดับชั้น 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปี ท่ี
บุคลากรได้รับการพัฒนา หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริม 
คุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการส ารวจภาพลักษณ์
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

1. โครงการเผยแพร่ข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วยจรรยาพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน 
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 
 

1 .  จ า น วน วั น ต่ อ คนต่ อ ปี ท่ี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
3. จ านวนคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้า
ร่ วมกิ จกรรมการ เสริ มสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

1. เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ค่ า นิ ย ม ใ น
วัฒนธรรมองค์กร
ท่ีดีแก่บุคลากร 
2. ส่งเสริมการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
บุคลากรในการ
เป็นเจ้าบ้านท่ีดี 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี ทดสอบตามแบบ 
ท่ีก าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนิน 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

3. สร้างภาวะผู้น าและ
ทักษะด้ านการบริ หาร
“คน ”ท่ี เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ แ ก่
ผู้บัง คับบัญชาเพื่อใช้ ใน
ก า ร จู ง ใ จ พั ฒ น า แ ล ะ
ม อ บ ห ม า ย ง า น
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนบุคลากรต่อปี ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชาท่ี
ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะ
ผู้น าและการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของ
บุคลากรต่อผู้บังคับบัญชา 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 1. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2. จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี ทดสอบตามแบบ 
ท่ีก าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนิน 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

4. สร้างวัฒนธรรมการ
ท า ง านร่ ว มกั นอย่ า ง มี
ความสุข 

1. การส่งเสริมให้องค์กรได้
เป็นท่ีรู้จักแก่สังคม ชุมชน ใน
แง่มุมต่างๆ 
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การท างานและการสื่อสาร
ภายในองค์กร 

1. โครงการเสริมสร้างกระบวนการการ
จัดองค์กร 
- หลักสูตร OD (Organize 
Development)  
2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 

 1. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ของ
บุคลากรต่อสังคมภายนอก 
2. ระดับความส าเร็จของการ
สร้างทีมประสิทธิภาพ 
3. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ของ
บุคลากรต่อสังคมภายนอก 
4. ระดับความส าเร็จของการ
สร้างทีมประสิทธิภาพ 

แบบส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี ทดสอบตามแบบ 
ท่ีก าหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนิน 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล
แห่งการเรียนรู้ 

1. ส่ง เสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมภายในองค์กร เพื่อไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. พัฒนาสมรรถนะพนักงาน
ใ ห้ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
สนับสนุน ยุทธศาสตร์พัฒนา
องค์กร 
 
 

1. โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรท่ีผ่าน
การประเมินสมรรถนะในระดับท่ี
องค์กรคาดหวัง 
  

แบบประเมินผล
การท างาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี ทดสอบตามแบบ 
ท่ีก าหนด 
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ส่วนที ่7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ของแต่ละปีงบประมาณ) โดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า 
เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ โครงการ 
การพัฒนา 

งบประมาณ 
ปีท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล กรมส่งเสริม หน่วยงานอ่ืน 
1 
 

2 
3 
4 
 

5 
 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล 
โครงการอบรมการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
โครงการพัฒนาจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
โครงการอบรมส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
โครงการทศันศึกษาดูงาน  ฯ                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

           ของแต่ละ         
       ปีงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 

ตามแผนพัฒนา 
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ส่วนที ่8 
การติดตามและประเมนิผล 

  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้
ก าหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 4 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. ให้มีการคณะกรรมการ ท าหน้าที่ ในการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  

2. การประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการอบรมในแต่ละครั้งของบุคลากร 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
4. การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 
รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1. ความสามารถเชิงสมรรถนะ (Core Competency) 
  เป็น  Competency ที่บุ คลากรทุกต าแหน่ งภายในมหาวิทยาลั ยต้องมี  ซึ่ งจะเป็น 
Competency ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
มานิง ประกอบด้วย 
  1.1 การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริการอาจ
เป็นได้ท้ังนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
  1.2 ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม 
ทั้งตามหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของสถาบัน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  1.3 การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation) ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
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  1.4 ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ
ท างาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
  1.5 การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน 
หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้างและ
ด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 

  2. สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
  เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองมานิง เพ่ือให้มั่นใจว่า บุคลากรเรียนรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  2.1 ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและขั้นตอน
การท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
  2.2 ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในงานที่รับผิดชอบ 
  2.3 พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.4 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการโดย
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 
รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  
อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละ
ปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 
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