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บทท่ี 1 
บทนํา  

หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ องค�การบริหารส�วนตําบล  ลงวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2545  กําหนดให� 
องค�การบริหารส�วนตําบล ต�องพัฒนาผู�ได�รับการบรรจุเข�ารับราชการเปIนพนักงานส�วนตําบล ก�อนมอบหมาย
หน�าท่ีให�ปฏิบัติเพ่ือให�รู�ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน�าท่ีของ  
พนักงานส�วนตําบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปIนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เปIนพนักงานส�วนตําบลท่ีดี  องค�การบริหารส�วนตําบลต�องดําเนินการพัฒนาให�ครบถ�วนตามหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เช�น การพัฒนาด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให�ใช�วิธีการฝEกอบรมในห�องฝEกอบรม การฝEกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได� หากองค�การ
บริหารส�วนตําบลมีความประสงค� จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให�สอดคล�องกับความจําเปIนในการพัฒนาของแต�ละ 
องค�การบริหารส�วนตําบลก็ให�กระทําได� ท้ังนี้  องค�การบริหารส�วนตําบลท่ีจะดําเนินการจะต�องใช�หลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล กําหนดเปIนหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปIนท่ี องค�การ
บริหารส�วนตําบลพิจารณาเห็นว�ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส�วนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี ให� องค�การบริหารส�วนตําบลสามารถเลือกใช�วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได� และอาจกระทําได�โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.)/พนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ร�วมกับ องค�การบริหารส�วนตําบลต�นสังกัด หรือ 
องค�การบริหารส�วนตําบลต�นสังกัดร�วมกับส�วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได� และตามประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ องค�การ
บริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี   11  พฤศจิกายน  2545  กําหนดให�องค�การบริหารส�วนตําบลจัดทําแผนการ
พัฒนาพนักงานส�วนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให�ปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ ในตําแหน�งนั้นได�อย�างมีประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนาต�องกําหนดตามกรอบของแผน
แม�บทการพัฒนาพนักงานส�วนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยให�กําหนด
เปIนแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล มีระยะเวลา 3 ป> ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล นั้น  
 
  เพ่ือให�สอดคล�องกับแนวทางดังกล�าว องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี จึงได�จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ประจําป>งบประมาณ  2564-2566 ข้ึน เพ่ือใช�เปIน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  เปIนเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู�บริหาร อีกท้ังยังเปIนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
องค�การบริหารงานส�วนตําบลเตาไห  ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ข0อมูลด0านโครงสร0างการแบ�งส�วนราชการและอัตรากําลัง  
  แผนอัตรากําลัง ๓ ป> ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ไว�  ดังนี้ 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                      
  
 
 

ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท�องถิ่น ระดับกลาง) 

สํานักปลดั 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น)  

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) 

กองช�าง 
     (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต�น) 

 

รองปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท�องถิ่น ระดับต�น) 

-งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานกิจการสภา อบต. 
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานส�งเสริมการท�องเที่ยว 
-งานส�งเสริมการเกษตรและปศุสัตว� 
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
- งานอาคารสถานที่ 

-งานการเงิน 
-งานการบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
-งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสด ุ
- งานควบคุมงบประมาณ 
 

-งานก�อสร�าง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
- งานไฟฟPา 
-งานธุรการ 
 
 

-งานบริหารการศึกษา 
- งานส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

หน�วยตรวจสอบภายใน 



-3- 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

อํานวยการท�องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ�าง  
ระดับ ต�น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญ 

การ 
ชํานาญ 

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฎิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

 
ลูกจ�างประจํา ภารกิจ ทั่วไป 

รวม 

จํานวน 
 

1 - - 1 1 - - 1 2 - 2 3 6 17 

โครงสร0างสํานักปลัด 
 

หัวหน0าสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต0น) (ว�าง 1) 

งานบริหารทั่วไป 

งานนโยบายและแผน งานปPองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

งานกฎหมายและคด ี งานกิจการสภา อบต. 

งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน 

งานส�งเสรมิการ
ท�องเที่ยว 

งานส�งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว� 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

งานอาคาร
สถานที่ 

-จพง.ธุรการ (ปง./ ชง.) 
- นักทรัพยากรบุคคล 
(ลจ.) (1) 
-นักประชาสัมพันธ� 
(ลจ.) (1) 
-พนง.ขับรถยนต�  ทษ.
(2) 
 

-นักวิเคราะห�นโยบาย
และแผน  (ปก.) (1) 

           - 

-จพง.ปPองกัน ฯ (ชง.) (1) 
- พนง.ดับเพลิง (1) 
- ยาม (1) 
- คนงานทั่วไป (1) 

           - 

-นักพัฒนาชุมชน(/ชก. (1) 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (1) - 

-จพง.สาธารณสุข (ปง./ชง.) 
(ว�าง  1) 

-นักการภารโรง (1) 
- พนง. จดมาตรวัด
น้ํา (1) 
- พนง.ขับรถยนต� 
(1) 
-คนงานทั่วไป (1) 
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อํานวยการท�องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ�าง  
ระดับ ต�น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญ 

การ 
ชํานาญ 

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฎิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

 
ลูกจ�างประจํา ภารกิจ ทั่วไป 

รวม 

จํานวน 
 

1 - - - 1 - - 2 - - - 3 - 7 

โครงสร0างกองคลัง 
 

ผู0อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต0น) (1) 

งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได� 

งานทะเบียน
ทรัพย�สินและพัสด ุ

งานควบคุม
งบประมาณ 

-ผช.นักวิชาการเงิน
และบัญชี (คุณวุฒิ) 
(1) 

-นักวิชาการเงินและ
บัญชี  (ปก./ชก.) (1) 

- เจ�าพนักงาน
จัดเก็บายได� (ปง.) 
-ผช.เจ�าพนักงาน
จัดเก็บรายได� (1) 

- เจ�าพนักงานพัสดุ 
(ปง.) 
-ผช.เจ�าพนักงานพัสด ุ
(1) 

ผู�อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 

ระดับต�น) 
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อํานวยการท�องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ�าง  

ระดับ ต�น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญ 
การ 

ชํานาญ 
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฎิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
 

ลูกจ�างประจํา ภารกิจ ทั่วไป 
รวม 

จํานวน 
 

1 - - 1 - - - 2 - - - 3 1 8 

  

โครงสร0างกองช�าง 

ผู0อํานวยการกองช�าง 
(นักบริหารงานช�าง ระดับต0น)  

งานก�อสร�าง งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

งานประสาน
สาธารณูปโภค 

งานผังเมือง งานธุรการ งานไฟฟPา 

-นายช�างโยธา  (ปง./ชง.) 
-วิศวะกร (ปก./ชก.) 
 

-นายช�างโยธา (ปง./ชง.) (2) 
-ผช.นายช�างโยธา (1) 

ผู�อํานวยการกองช�าง 
(นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 

ผู�อํานวยการกองช�าง 
(นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 

 

-ผช.นายช�างไฟฟPา  (1) 
- คนงานทั่วไป  (1) 

-ผู�ช�วยเจ�าพนักงาน
ธุรการ (1) 
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อํานวยการท�องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ�าง  
ระดับ ต�น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญ 

การ 
ชํานาญ 

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฎิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

 
คร ู ภารกิจ ทั่วไป 

รวม 

จํานวน 
 

1 - - - - - - - - - 6 2 1 10 

โครงสร0างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต0น) (1) 

-งานบริหารการศึกษา -งานส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต�น) (1) 
 

-ครูผู�ดูแลเด็ก (6) 
-ผู�ดูแลเด็ก (3) 
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2. อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป�   
อัตรากําลังพนักงานส�วนท�องถิ่น ลูกจ�าง และพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที่ ตําแหน�งเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผู�ดํารงตําแหน�ง 
ชื่อตําแหน�งในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหน�งพนักงานครู 
ชื่อตําแหน�งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน�งพนักงานจ�าง 

ตําแหน�งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 73-3-00-1101-001 นายวัลลภ  จําปาศักดิ์ ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล นักบริหารงานท�องถิ่น บริหารท�องถิ่น กลาง   

2 68-3-00-1101-002 น.ส.กนิษฐา  เพชรนาดี รองปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบล 

นักบริหารงานท�องถิ่น บริหารท�องถิ่น ต�น 
  

  สํานักปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล     

3 73-3-01-2101-001 - หัวหน�าสํานักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท�องถิ่น ต�น 
ว�าง ( ร�องขอให� ก.กลาง
สรรหา) 

4 73-3-01-3801-001 น.ส.ภาวิณี  แก�วแก�น นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชํานาญการ  

5 73-3-01-3103-001 นายบวร  กงกาหน นักวิเคราะห�นโยบายและแผน นักวิเคราะห�นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ  

 
6 73-3-01-4101-001 

ส.อ.ศราวุธ   
           อุปพระจันทร� เจ�าพนักงานธุรการ เจ�าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 

  

7 73-3-01-4805-001 ส.อ.นิธิศ  นิลละคา เจ�าพนักงานปPองกันฯ เจ�าพนักงานปPองกันฯ ทั่วไป ชํานาญงาน  

8 73-3-01-4601-001 - เจ�าพนักงานสาธารณสุข เจ�าพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป ปง./ชง. 
ว�าง (อยู�ระหว�างการสรร
หาโดยการรับโอน) 

 ลูกจ0างประจํา      

9 - น.ส.ดารุณี  ภักดีศรี นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล - - ว�างให�ยุบเลิก 
10 - น.ส.มยุรา  ส�อนนารา นักประชาสัมพันธ� นักประชาสัมพันธ� - - ว�างให�ยุบเลิก 
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ที่ ตําแหน�งเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผู�ดํารงตําแหน�ง 
ชื่อตําแหน�งในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหน�งพนักงานครู 
ชื่อตําแหน�งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน�งพนักงานจ�าง 

ตําแหน�ง
ประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ0างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ)      

11 - นายวุฒิศักดิ์  ลายศรีภูมิ  - ผช.นักพัฒนาชุมชน  -  - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 66  

 พนักงานจ0างตามภารกิจ (ประเภททักษะ)      

12 - นายธีระยุทธ  บุญราชา - พนักงานขับรถยนต�(รถบรรทุกขยะ)  -  - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 66 

13 - นายชํานาญ  รามโพธิ์ - พนักงานขับรถยนต� (รถ 6 ล�อ)  - -  

 พนักงานจ0างทั่วไป      

14  - นายประดิษฐ�  ปPองนานาค - นักการภารโรง  - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 64 

15 - นายบรรดิษฐ�  พังภักดี - พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 64 

16 - นายทองคูณ สัตยากุมภ�  - คนงานทั่วไป  - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 64 

17 - นางอํามร    อุต�น - คนงานทั่วไป  - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 64 

18 - นายทองคํา  ชมพูนิตย� - คนงานทั่วไป (ยาม)  - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 64 

19 - - - พนักงานดับเพลิง  - - ว�าง  
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ที่ ตําแหน�งเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผู�ดํารงตําแหน�ง 

ชื่อตําแหน�งในการ
บริหารงาน 

/ชื่อตําแหน�งพนักงานครู 

ชื่อตําแหน�งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน�งพนักงานจ�าง 

ตําแหน�งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 กองคลัง      
20 73-3-04-2102-001 น.ส.นภาวรรณ  แก�วชิน ผู�อํานวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง อํานวยการท�องถิ่น ต�น  
21 73-3-04-3201-001 นางปภาวรินทร�  โคตรโสภา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการ  
22 73-3-04-4203-001 น.ส.พิมพ�ชนก  แสนสิทธิ์ เจ�าพนักงานพัสดุ เจ�าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
23 73-3-04-4204-001 น.ส.ปนัดดา   ใจทน เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
 พนักงานจ0างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ)      

24 - น.ส.อรณี   พังราด - ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี  -  - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 66  

25 - น.ส.ปUชยาณีย�  ชาวสุรินทร� - ผช.เจ�าพนักงานพัสดุ  -  - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 66  

26 - นางรัชดา   รอดฮ�อย - 
ผช.เจ�าพนักงานจัดเก็บ
รายได� 

 -  - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 66  

 กองช�าง      

27 73-3-05-2103-001 นายธัญธรณ� ธัญนนทิวรรธน� ผู�อํานวยการกองช�าง นักบริหารงานช�าง อํานวยการท�องถิ่น ต�น  

28 73-3-05-3701-001 - วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิชาการ ปก./ชก. ว�าง (อยู�ระหว�างการสรร
หาโดยการรับโอน) 

29 73-3-05-4701-001 - นายช�างโยธา นายช�างโยธา ทั่วไป ปง./ชง. ว�าง (อยู�ระหว�างการสรร
หาโดยการรับโอน) 

30 73-3-05-4701-002 - นายช�างโยธา นายช�างโยธา ทั่วไป ปง./ชง. ว�าง (อยู�ระหว�างการสรร
หาโดยการรับโอน) 
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ที่ ตําแหน�งเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผู�ดํารงตําแหน�ง 

ชื่อตําแหน�งในการ
บริหารงาน 

/ชื่อตําแหน�งพนักงานครู 

ชื่อตําแหน�งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน�งพนักงานจ�าง 

ตําแหน�งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 กองช�าง      
 พนักงานจ0างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ)      

31 - นายสนธยา   นรสีหา - ผช.นายช�างโยธา - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 61 
- 30 ก.ย. 65 

32 - น.ส.สาธิตา   หาแก�ว - ผช.เจ�าพนักงานธุรการ - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 66 

33 - นายกิตติศักดิ์  แสนเทพ - ผช.นายช�างไฟฟPา - - สัญญาจ�าง 1 ส.ค. 62 
– 31 ก.ค. 66 

 พนักงานจ0างทั่วไป      

34 - นายคมสันต�  บุญทัพไทย - คนงานทั่วไป - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 64 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

35 73-3-08-2107-001 - 
ผู�อํานวยการกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนาธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท�องถิ่น ต�น ว�าง (ร�องขอให�  

ก. กลาง สรรหา) 

 พนักงานครู      

36 73-3-08-6600-607 นางหยก     บัวทอง ครู ครู สายการสอน คศ.2  

37 73-3-08-6600-602 นางนันทนา  มีฤทธิ์ ครู ครู สายการสอน คศ.1  

38 73-3-08-6600-603 นางสกาวเดือน  ชมภูนิตย� ครู ครู สายการสอน คศ.1  

39 73-3-08-6600-604 น.ส.ธนารัตน�  ส�อนนารา ครู ครู สายการสอน คศ.1  

40 73-3-08-6600-605 น.ส.กัญญพัชร  จิตกล�า ครู ครู สายการสอน คศ.1  

41 73-3-08-6600-606 นางศิวะพร  สะพังเงิน ครู ครู สายการสอน คศ.1  
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ที่ ตําแหน�งเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผู�ดํารงตําแหน�ง 

ชื่อตําแหน�งในการ
บริหารงาน 

/ชื่อตําแหน�งพนักงานครู 

ชื่อตําแหน�งในสายงาน/ 
ชื่อตําแหน�งพนักงานจ�าง 

ตําแหน�งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
 พนักงานจ0างตามภารกิจ (ประเภททักษะ)      

42 - น.ส.วาสนา    ดวงแพงมาตร� - ผู�ดูแลเด็ก - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 62 
- 30 ก.ย. 66 

43 - นางอริศรา  หวังประโยชน� - ผู�ดูแลเด็ก - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 62 
- 30 ก.ย. 66 

 พนักงานจ0างทั่วไป      

44 - นายปริญญา    จุนจริง - ผู�ดูแลเด็ก - - สัญญาจ�าง 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย. 64 
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บทท่ี 2 
วัตถุประสงค#และเปBาหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค#  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให�มีสมรรถนะด�านความคิด มุ�งม่ันท่ีจะเปIนคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให�รู�วิธีคิดอย�างมีระบบ รู�วิธีคิดที่ถูกต�อง มีทักษะในการใช�ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให�มีสมรรถนะด�านมนุษย� มุ�งม่ันท่ีจะเข�าใจและตระหนักรู�ในคุณค�าของ
ตนเองและคุณค�าของผู�อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ�กับผู�อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย�าง
มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให�มีสมรรถนะด�านงาน มุ�งม่ันท่ีจะเปIนคนเก�ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต�แผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต�แผนยุทธศาสตร�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  
เพ่ือให�มีความพร�อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ของเทศบาลและยุทธศาสตร�ของกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน�วยงานต�างๆ ท่ีให�ความ
ร�วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ในส�วนราชการต�าง ๆ ได�อย�างมีประสิทธิผล 
 

เปBาหมาย 
เปBาหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัด องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อันประกอบด�วย  พนักงานส�วนตําบล 
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ได�รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู� มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขต องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ได�รับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 85 
 

เปBาหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัด องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  จํานวน  36  ทุกคน ท่ีได�เข�ารับการ
พัฒนา เพ่ิมพูนความรู� ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู�ท่ีได�รับมาใช�ประโยชน�
ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
  2. ประชาชนภายในเขต องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   ได�รับการบริการท่ีดีมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�องค�กรมีจุดมุ�งหมาย 
ทิศทางในการก�าวไปข�างหน�าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต�อยุทธศาสตร�องค�กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู�ความสําเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกท้ังเปIนการสร�างความต�อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค�กร ซ่ึงการจัดทํายุทธศาสตร�นั้นคือการกําหนดทิศทางขององค�กร ซ่ึงทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู�
ในช�วงระยะเวลา 3 ป> 
  ในการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  นั้น                
ต�องเปIนการจัดทํายุทธศาสตร�ท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู�บริหาร ท้ังนี้ เพ่ือให�ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาหน�วยงานนั้นเปIนส�วนท่ีช�วยสนับสนุนผลักดันให�ยุทธศาสตร�ของหน�วยงานประสบความสําเร็จผ�านทาง
บุคลากรท่ีได�รับการพัฒนาให�มีความรู� สมรรถนะ เปIนผู�นํา เปIนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให�ประสบความสําเร็จอย�างดียิ่ง และเพ่ือให�ยุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต�อกับ
ยุทธศาสตร�ของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ในทุกๆ ยุทธศาสตร� โดยมิได�เพียงเชื่อมโยงเฉพาะ                
ในด�านท่ีเปIนยุทธศาสตร�ด�านทรัพยากรบุคคลเท�านั้น 
  เพ่ือให�การจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  มีความ
สอดคล�องและสัมพันธ�กับยุทธศาสตร�หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู�บริหาร จึงได�กําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร�ขององค�กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน�                               
พันธกิจ ยุทธศาสตร�องค�กร    
  ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร�องค�กร (ยุทธศาสตร� องค�การบริหาร               
ส�วนตําบลเตาไห) นั้น เปIนการศึกษาข�อมูลประกอบท่ีสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร� ศึกษาตัวชี้วัดในระดับ
องค�กร เมื่อได�ทําการศึกษาและทบทวนข�อมูลยุทธศาสตร�ที่เกี่ยวข�อง ข�อมูลวิสัยทัศน� พันธกิจ แล�ว                  
จากนั้น จึงดําเนินการกําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตร�องค�กร 
  ข้ันตอนท่ี 2 การทํา HR SWOT เพ่ือวิเคราะห�จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ท่ีจะทําให�องค�กรบรรลุ หรือไม�บรรลุตามยุทธศาสตร�ท่ีวางไว� 
  ข้ันตอนนี้เปIนข้ันตอนท่ีจะช�วยในการวิเคราะห�ข�อมูลปUจจัยภายใน และปUจจัยภายนอกในด�าน
ทรัพยากรมนุษย� ท่ีมีผลต�อความสําเร็จขององค�กร ซ่ึงการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เปIนการวิเคราะห�จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะทําให�องค�กร
บรรลุหรือไม�บรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร�ท่ีวางไว� 
  - เปIนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเปIนการระดมสมอง ซ่ึงให�ได�มาซ่ึง
ข�อมูลจํานวนมาก 
  - เปIนการระดมสมอง โดยท่ีสิ่งท่ีได�จากการระดมสมองนั้นเปIนความเห็นของผู�ท่ีมาเข�าร�วม 
  - พิจารณาให�ความสําคัญกับจุดอ�อน เปIนลําดับแรก ๆ 
  - เปIนการวิเคราะห�ในทุกๆ ด�านท่ีเก่ียวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย�                             
ไม�ควรจํากัดเฉพาะในด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพียงอย�างเดียว 
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  ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะห�ข�อมูลสําคัญด�านทรัพยากรมนุษย� เพ่ือวิเคราะห�ข�อมูลท่ีสําคัญ ซ่ึงจะ
ช�วยสนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปIนข�อมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรต�อไป 
  ข้ันตอนนี้ เปIนข้ันตอนท่ีจะช�วยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร� ด�วยการวิเคราะห�จากข�อมูล
สําคัญด�านทรัพยากรมนุษย� และยังเปIนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห�ข�อมูล
สําคัญด�านทรัพยากรมนุษย� ยังช�วยให�การจัดทํายุทธศาสตร�ต�าง ๆ มีความถูกต�องโดยมีข�อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห�และการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะห�ข�อมูลสําคัญด�านทรัพยากรมนุษย�นั้น ทําให�องค�กรเห็นถึงนัยสําคัญท่ีมีผล
ต�อการบริหารงานในปUจจุบัน และอนาคตอันใกล� เช�น การวิเคราะห�จํานวนคนในแต�ละช�วงอายุ ทําให�เห็นถึง
กลุ�มประชากรส�วนใหญ�ในองค�กร ด�วยข�อมูลนี้ทําให�การกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล�องกับกลุ�มคนส�วนใหญ�ในองค�กร จํานวนวันท่ีใช�ในการพัฒนา แสดงถึงค�าเฉลี่ยจํานวนวันท่ีบุคลากรได�รับ
ในการพัฒนา และค�าใช�จ�ายในการพัฒนานั้นสะท�อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการ
พัฒนาผ�านการใช�จ�ายเพ่ือการพัฒนาซ่ึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหน�วยงานท่ีเปIนหน�วยงานท่ีดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค�กรท่ีคล�ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
องค�กรอ่ืนซ่ึงจะช�วยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรเนื่องด�วยจากความเปIนจริงท่ีว�า องค�กร
ใดองค�กรหนึ่งนั้นไม�ได�เก�งไปทุกเรื่อง ยังมีองค�กรท่ีเก�งกว�าองค�กรอ่ืนๆ อย�างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ�ตรงขององค�กรอ่ืน แล�วนํามาประยุกต�ให�เหมาะสม จะช�วยประหยัดเวลาและลดการ
ดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําให�สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขัน
  ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปIนข้ันตอนการกําหนด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร�อมตัวชี้วัดผลงานท่ีสําคัญ (KPI) ข้ันตอนนี้ เปIนข้ันตอนในการ
สร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรขององค�กร โดยการนําข�อมูลท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 1 ถึง 4 มาวิเคราะห� 
จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุ�มประเด็นปUญหา เพ่ือจัดทําเปIนยุทธศาสตร�การพัฒนาข้ึน 
  เม่ือสร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาจากข้ันตอนการสร�างยุทธศาสตร�และทําการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�หลักของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  แล�ว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุ�ม ปรับปรุง เพ่ือ
คัดเลือกให�เหลือในปริมาณยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตร�ท่ีได�ผ�านการจัดกลุ�ม ปรับปรุงแล�ว 
มากําหนดตัวชี้วัด พร�อมท้ังชื่อโครงการในแต�ละยุทธศาสตร� ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปIนการวัดผลลัพธ�หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร� และควรกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคล�องและตรงต�อยุทธ�ศาสตร�ท่ีกําหนดข้ึนมา  
  ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปIนข้ันตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร�
มาสู�การปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปIนการผลักดันให�ยุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสําเร็จด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�การดําเนินงานตามยุทธศาสตร�นั้น
ได�เกิดข้ึนจริง มีกระบวนการ ผู�รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังเปIนการ
มอบหมายความรับผิดชอบให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนําไปกําหนดเปIนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซ่ึงนําไปสู�การ
ประเมินผลงานประจําป>ท่ีมีความชัดเจนในผลงานท่ีเกิดข้ึน 
  ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปIนการติดตามผลความก�าวหน�า และ
ความสําเร็จ ท้ังนี้เพ่ือนํามาปรับแต�งแผนปฏิบัติงานให�ปฏิบัติได�ตามเปPาหมายท่ีกําหนดข้ันตอนสุดท�ายของการ
จัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรนั้น เปIนข้ันตอนการติดตามและประเมินผลความก�าวหน�า ความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร�ที่ได�กําหนดไว� ในการประเมินและติดตามผลตลอดช�วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค�กร 
จะได�ทราบถึงความก�าวหน�าตามแผนงาน และเม่ือเกิดความล�าช�าองค�กรสามารถศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู�รับผิดชอบ เพ่ือร�วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให�บรรลุเปPาหมายในท่ีสุด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห#ข0อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพฒันาบุคลากร 
 

  ในการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรนั้น ได�มีการนําข�อมูลในหลาย ๆ ด�านมาสรุปผล
และวิเคราะห�เพ่ือประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร� ท้ังนี้เพ่ือให�ยุทธศาสตร�ท่ีจัดทําข้ึนนั้นสามารถนํามาใช�ในการ
พัฒนาแก�ไขในส�วนท่ีเปIนจุดอ�อนของบุคลากร และส�งเสริมสมรรถนะท่ีจําเปIนในการบรรลุเปPาประสงค�เชิงกล
ยุทธ�ของกรมชลประทานท้ังนี้ในการวิเคราะห�ข�อมูลได�กําหนดท่ีมาของข�อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห�ได� 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ�จากกลุ�มผู�บริหาร  
  2. การรวบรวมข�อมูลท่ีสําคัญด�านทรัพยากรบุคคลจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นต�อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห� HR SWOT ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากท่ีมา
ของข�อมูลดังกล�าว ได�ดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณ#จากผู0บริหาร 
  จากการสัมภาษณ�ผู�บริหาร ซ่ึงประกอบไปด�วย ผู�บริหารท�องถ่ิน ปลัดองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน หัวหน�าส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู�บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ�ได�ดังนี้ 
  1. บุคลากรต�องมีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานในปUจจุบันให�ได�เต็มประสิทธิภาพ 

2. การนําเทคโนโลยีมาใช�ในสํานักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร�างความแข็งแกร�งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให�บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให�เปIน multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร�างภาวะผู�นําให�แก�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห#ข0อมูลสําคัญด0านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห�ข�อมูลสําคัญด�านทรัพยากรบุคคล ได�ทําการวิเคราะห�ข�อมูลสําคัญ ดังนี้ 

- โครงสร�างข�าราชการจําแนกแต�ละช�วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามช�วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส�วนข�าราชการ ชาย-หญิง 
- ข�อมูลค�าใช�จ�ายด�านบุคลากรต�องบประมาณรวม 
- ข�อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต�องบบุคลากร 
- ร�อยละของข�าราชการท่ีควรได�รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีสําคัญด�านทรัพยากรบุคคลดังท่ีกล�าวข�างต�นนั้น ผลการวิเคราะห�
พบว�า ในระยะเวลา 3 ป>ข�างหน�า  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   จะประสบปUญหาในเรื่องอัตรากําลังคนท่ี
จะหายไปจากการโอน (ย�าย) ซ่ึงกําลังคนดังกล�าวเปIนกําลังคนในระดับสายงานผู�ปฏิบัติ ซ่ึงอาจส�งผลกระทบใน
เรื่องการบริหารงานขององค�กร ความพร�อมของกําลังคนท่ีจะทดแทนกําลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาและจํานวนวันท่ีได�รับการพัฒนาของข�าราชการนั้นยังตํ่ากว�าเปPาหมายท่ีกําหนด 
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สรุปการวิเคราะห# HR SWOT 
  ในการวิเคราะห�ข�อมูลสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
ได�มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข�อมูล โดยได�เชิญหัวหน�าส�วนราชการทุกหน�วยงานมาร�วมกันทํา 
HR SWOT เพื่อวิเคราะห�หาจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน�นในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับบุคลากร 
ท้ังนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห�ได�ดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู�บริหารให�ความสําคัญต�อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร�อมท่ีจะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ�งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค�กร 
- บุคลากรมีจิตสํานึกในการให�บริการ 
- ผู�บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต�อกัน 
- มีผู�นําองค�กรท่ีเข�มแข็ง 

   - บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจ เข�าถึงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี การมีส�วนร�วมกับชุมชน  
                                  ท�องถ่ิน 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ�อย�างเปIนระบบ 
 

  2. จุดอ�อน (Weaknesses) 
- ภาระงานของแต�ละฝwายไม�ชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไม�ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดการพัฒนาความรู�ด�านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม�ๆ ในการพัฒนาแหล�งน้ํา 
   - ขาดทักษะด�านการสื่อข�อความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสร�างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะท่ีจําเปIนในการทํางานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนด�านงบประมาณการพัฒนายังไม�เพียงพอ 
   - ด�านอัตรากําลังยังไม�เพียงพอและไม�เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องค�ความรู� และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก�ปUญหาอย�าง
จริงจังและต�อเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข�าใจและทักษะการทํางานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไม�ยอมรับเทคโนโลยี 
 

  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องค�กรเปIนท่ีรู�จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ�ท่ีน�าเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน ส�งเสริมท้ังด�านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน�วยงานต�างๆ
ของรัฐ 

- มีกฎหมายท่ีรองรับและชัดเจน 
- เปIนหน�วยงานท่ีมีภารกิจหลักท่ีสําคัญต�อประชาชนในพ้ืนท่ี 
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  4. ภัยคุมคาม (Threats) 



- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม�ให�ความสําคัญกับองค�กร 
- งบประมาณไม�เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม�เอ้ืออํานวย ต�อการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝwายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต�งต้ังบุคลากร 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร#การพัฒนาบุคลากร องค#การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 
 

  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีสําคัญในด�านต�าง ๆ จากผู�บริหาร บุคลากร รวมท้ังข�อมูลยุทธศาสตร�
ของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ได�ถูกนํามาสรุปเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากร  องค�การ
บริหารส�วนตําบล  ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   อีกท้ังได�มีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน� และ
พันธกิจ การพัฒนาบุคลากร องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566    
ใหม� และจัดทําเปIนแผนท่ียุทธศาสตร� เพ่ือให�เปIนกรอบกลยุทธ�ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให�
บุคลากรในองค�กรได�มีความเข�าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร�วมกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน# 
  บุคลากร องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  เปIนผู�มีสมรรถนะสูง เป>xยมด�วยจริยธรรม เข�าถึง
ประชาชน มีความเปIนสากล ทุ�มเทผลักดันให�ยุทธศาสตร�องค�กรสําเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญในงาน อย�างสูงสุด 
  2. สร�างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีสนับสนุนต�อวิสัยทัศน� พันธกิจของ องค�การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห 

3. ส�งเสริมการเรียนรู�อย�างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปIนหัวใจหลักสําคัญ 
4. พัฒนาผู�บังคับบัญชา และผู�บริหาร ให�มีทักษะการจัดการ และภาวะผู�นําท่ีเปIนเลิศ 

 
ยุทธศาสตร#การพัฒนาบุคลากร องค#การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.2564-2566 
  1. พัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพสูงสุด ทันต�อเทคโนโลยีใหม�ๆ ในงาน โดยใช�ระบบสมรรถนะ
เปIนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข�าถึงประชาชนให�แก�ข�าราชการทุกระดับชั้น 
  3. สร�างภาวะผู�นํา และทักษะด�านการบริหาร “คน” ท่ีเข�มแข็งให�แก�ผู�บังคับบัญชาเพ่ือใช�ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู�ใต�บังคับบัญชา 

4. สร�างวัฒนธรรมการทํางานร�วมกันอย�างมีความสุข 
  5. ส�งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู�เพ่ือมุ�งสู�การเปIนองค�กรแห�งการเรียนรู� 
  โดยในแต�ละยุทธศาสตร�การพัฒนานั้นได�กําหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานความก�าวหน�าของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ไว� ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร#การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพสูงสุด ทันต�อ
เทคโนโลยีใหม�ๆ ในงาน โดยใช�ระบบสมรรถนะ 
เปIนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร�อยละเฉลี่ยของข�าราชการกรมท่ีผ�านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับท่ีองค�กรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จํานวนวันท่ีได�รับการพัฒนาเฉลี่ยต�อคนต�อป> 

2.เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข�าถึงประชาชนให�แก�ข�าราชการทุกระดับชั้น 

จํานวนวันต�อคนต�อป>ท่ีบุคลากรได�รับการพัฒนาหรือเข�า
ร�วมกิจกรรมด�านส�งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสํารวจภาพลักษณ�ด�านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต�อสังคมภายนอก 

3.สร�างภาวะผู�นํา และทักษะด�านการบริหาร 
“คน” ท่ีเข�มแข็งให�แก�ผู�บังคับบัญชาเพ่ือใช�ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู�ใต�บังคับบัญชา 

1. จํานวนวันต�อคนต�อป>ท่ีบุคลากรซ่ึงดํารงตําแหน�ง 
ผู�บังคับบัญชาท่ีได�รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู�นํา 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต�อ
ผู�บังคับบัญชา 

4.สร�างวัฒนธรรมการทํางานร�วมกันอย�างมี
ความสุข 

1. จํานวนวันต�อคนต�อป>ท่ีบุคลากรเข�าร�วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร�อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต�อการ 
ปฏิบัติงาน 

5. ส�งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู�เพ่ือมุ�งสู�การเปIน
องค�กรแห�งการเรียนรู� 

1. จํานวนความรู�/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต�อคนท่ี 
บุคลากรบันทึกเข�าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมท่ีได�รับการคัดเลือกให�ได�รับรางวัล 
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บทท่ี 6 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   ได�พิจารณา
และให�ความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ท้ังคณะผู�บริหาร สมาชิก สภาองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงาน
ส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา รวมถึงพนักงานจ�างท้ังส�วนราชการ เพ่ือให�ได�รับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางด�าน
การปฏิบัติงาน หน�าท่ีความรับผิดชอบ  ความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตําแหน�ง  การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
    สํานักปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล  
   ประกอบด�วย  

1.  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
2. รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
3. หัวหน�าสํานักปลัด  
4. นักพัฒนาชุมชน 
5. นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
6. เจ�าพนักงานปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. เจ�าพนักงานธุรการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล 
9. นักประชาสัมพันธ� 
10. ผู�ช�วยนักพัฒนาชุมชน 
11. พนักงานขับรถยนต� (รถบรรทุกขยะ) 
12. พนักงานขับรถยนต� (รถบรรทุก 6 ล�อ) 
13. นักการภารโรง 
14. พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 
15. คนงานท่ัวไป 
16. ยาม 

 
   กองคลัง 
   ประกอบด�วย 
    1. ผู�อํานวยการกองคลัง 
    2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
    3. เจ�าพนักงานพัสดุ 
    4. เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 
    5. ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัสดุ 
    6.  ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 
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   กองช�าง 
   ประกอบด�วย 

1. ผู�อํานวยการกองช�าง 
2. ผู�ช�วยนายช�างโยธา 
3. ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 
4. ผู�ช�วยนายช�างไฟฟPา 
5. คนงานท่ัวไป 

 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ประกอบด�วย 
    1. ครู สายการสอน จํานวน  6  อัตรา 
    2. ผู�ดูแลเด็ก จํานวน 3      อัตรา 

 
 

  การกําหนดวิธีการพัฒนา โดยใช�เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรท้ังการพัฒนาในระยะสั้น 
เช�น การจัดฝEกอบรมโดย องค�การบริหารส�วนตําบล ดําเนินการเองหรือการส�งเข�าร�วมฝEกอบรมท่ีหน�วยงานอ่ืน
เปIนผู�จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช�น การสอนงานในขณะทํางาน การจัดให�มีพ่ีเลี้ยงในการทํางาน การ
มอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให�คําปรึกษาแนะนํา การติดตามและประเมินผลโดยผู�บังคับบัญชา เปIน
ต�น   
 

  การกําหนดตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให�การติดตามความสําเร็จและความก�าวหน�าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีได�
กําหนดไว�ในแต�ละยุทธศาสตร�นั้นเปIนไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสอดคล�องสนับสนุนต�อความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร�หลักของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   จึงได�มีการกําหนดตัวชี้วัดในแต�ละแผนงานโครงการไว� 
ซึ่งผู�บริหาร ผู�ปฏิบัติงานสามารถใช�เปIนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จได� ในการกําหนด
ตัวชี้วัดนั้นต�องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได� และสามารถวัดผลได�จริง สําหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได�กําหนดตัวชี้วัดในแต�ละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 องค#การบริหารส�วนตําบลเตาไห     อําเภอเพ็ญ 

 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร#ที่ 1 

ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 
ยุทธศาสตร# 

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร# 

โครงการ 
2564 2565 2566 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ 
พัฒนา 

ผู0รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 
1.พัฒนาบุคลากรให�มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต�อ
เทคโนโลยีใหม�ๆ ในงาน  
โดยใช�ระบบสมรรถนะ
เปIนเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. ร�อยละเฉลี่ยของ
ข�าราชการที่ผ�านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค�กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จํานวนวันที่ได�รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต�อคน
ต�อป> 

1.1 โครงการปรับปรุงความรู�ความสามารถ
และทักษะที่จําเปIนในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พนักงานส�วนตําบล 
 
1.2 โครงการจัดทํา Development Road 
Mapเพื่อใช�พัฒนาข�าราชการทุกสายงาน 
1.3 โครงการพัฒนาข�าราชการที่อยู�ระหว�าง
ทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการ 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต�ใช�
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร�
หลักของ อบต. เตาไห 
1.5 โครงการฝEกอบรมเสริมสร�างความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม� 
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด�านพัฒนาองค�กร 
 
1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝEกอบรมกับหน�วยงานภายนอก 

� 
 
 
 
� 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
� 
 
� 

� 
 
 
 
- 
 
� 
 
- 
 
 
� 
 
 
� 
 
� 

- 
 
 
 
� 
 
� 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 
� 

- ความสําเร็จของการปรับปรุง 
ความรู�ความสามารถและทักษะ 
ที่จําเปIนในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล/พนักงานส�วนตําบล 
- ความสําเร็จของการจัดทํา 
Road Map 
- ร�อยละของข�าราชการที่ผ�านการ
ทดลองงาน 
- จํานวนวันที่ได�รับการพัฒนา 3 
วันต�อคนต�อป> 
 
- ร�อยละของจํานวนบุคลากรที่ 
เข�ารับการฝEกอบรมตามเปPาหมาย 
 
- ร�อยละของจํานวนบุคลากรที่ 
เข�ารับการฝEกอบรมตามเปPาหมาย 
- ร�อยละของจํานวนบุคลากรที่เข�ารับ
การฝEกอบรมตามเปPาหมาย 

การฝEก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ�าหน�าที่ 
สํานักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบที่ 
กําหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร#ที่ 2 

ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 
ยุทธศาสตร# 

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร# 

โครงการ 
2564 2565 2566 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผู0รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 
2. เสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข�าถึงประชาชนให�แก�
ข�าราชการทุกระดับชั้น 

จํานวนวันต�อคนต�อป>ที่
บุคลากรได�รับการ
พัฒนา หรือเข�าร�วม
กิจกรรมด�าน 
ส�งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
2. ผลการสํารวจ
ภาพลักษณ�ด�าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรต�อสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการเสริมสร�างความสัมพันธ�กับ
เครือข�ายคุณธรรม 
1.2 โครงการเผยแพร�ข�อบังคับ อบต . เตาไห 
ด�วยจรรยา พนักงานส�วนตําบล 
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน 
1.4 โครงการเสริมสร�างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1.5 โครงการส�งเสริมสนับสนุนให�มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ�และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดี 
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝEกอบรมกับหน�วยงานภายนอก 
 

� 
 
� 
 
 
� 
 
� 
 
� 
 
 
� 
 
 

� 
 
- 
 
 
� 
 
- 
 
� 
 
 
� 
 
 

- 
 
� 
 
 
� 
 
� 
 
� 
 
 
� 
 
 

- มีเครือข�ายคุณธรรมอย�างน�อย 
17 เครือข�าย 
- ร�อยละของบุคลากรกรมที่รู� 
ข�อบังคับ 
 
- มีการช�วยเหลือชุมชนอย�างน�อย 
จํานวน 3 วันต�อคนต�อป> 
- ร�อยละของจํานวนบุคลากรที่ 
เข�ารับการฝEกอบรมตามเปPาหมาย 
- จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 
 
 
- จํานวนผู�บริหารที่ได�รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝEกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ�าหน�าที่ 
สํานักปลัด 
อบต. 

ทดสอบตาม
แบบ 
ที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร#ที่ 3 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 

ยุทธศาสตร# 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร# 
โครงการ 

2564 2565 2566 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู0รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 
3. สร�างภาวะผู�นํา
และทักษะด�านการ
บริหาร “คน” ที่
เข�มแข็งให�แก�
ผู�บังคับบัญชาเพื่อใช�
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู�ใต�บังคับบัญชา 

จํานวนวันต�อคนต�อป>ที่
บุคลากรซึ่งดํารง
ตําแหน�งผู�บังคับบัญชาที่
ได�รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู�นําและการ
บริหารคน 
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต�อ
ผู�บังคับบัญชา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 
LeadershipCompetency แบบ  
360 องศา 
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู�นํา และทักษะ
การให�คําปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร�าง
ผู�บังคับบัญชาที่เปIนเลิศ 
1.3 โครงการพัฒนาความรู�การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย�แก�ผู�บังคับบัญชา (HR For 
Line Manager) 
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรมการ
พัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา  
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝEกอบรมกับหน�วยงานภายนอก 
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� 
 
 
� 
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� 
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� 
 
 
- 
 
 
� 
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- ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
ระบบการประเมิน 
 
- จํานวนบุคลากรที่เข�าร�วม
โครงการ 
 
- จํานวนบุคลากรที่เข�าร�วม 
โครงการ 
 
- ความสําเร็จของ Road Map 
การพัฒนาผู�บังคับบัญชา 
- จํานวนผู�บริหารที่ได�รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝEกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ�าหน�าที่ 
สํานักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร#ที่ 4 

ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 
ยุทธศาสตร# ตัวชี้วัดยุทธศาสตร# โครงการ 

2564 2565 2566 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู0รับผิดชอบ การประเมินผล 

4.สร�างวัฒนธรรมการ
ทํางานร�วมกันอย�างมี
ความสุข 

1. ผลการประเมินทัศนคติ
ของบุคลากรต�อเพื่อน
ร�วมงาน 
2. ผลการสํารวจภาพลักษณ�
ด�านวัฒนธรรมองค�กร การ
อยู�ร�วมกันของบุคลากรใน
องค�กร 

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝEกอบรมกับหน�วยงานภายนอก 
1.2 โครงการ/กิจกรรมการแข�งขัน
กีฬา ระหว�างบุคลากรในหน�วยงาน 
ทีมชาย – หญิง หรือระหว�าง
พนักงานกับสมาชิกสภา อบต. 

- � 
 

� 
 

- จํานวนบุคลากรที่เข�าร�วม 
โครงการ 
 

-การฝEกอบรม 
-การจัดการแข�งขัน
กีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ�าหน�าที่ 
สํานักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตามแบบ 
ที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร#ที่ 5 

ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 
ยุทธศาสตร# ตัวชี้วัดยุทธศาสตร# โครงการ 

2564 2565 2566 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู0รับผิดชอบ การประเมินผล 

5. ส�งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู�เพื่อมุ�งสู�
การเปIนองค�กรแห�ง
การเรียนรู� 

1. ร�อยละเฉลี่ยของ
ข�าราชการที่จัดทําระบบ
สารสนเทศน�เพื่อเผยแพร�ให�
บุคคลทั้งภายนอก และ
ภายในได�รับข�อมูล 

การจัดทําระบบสารสนเทศน�ของงาน
แต�ละหน�วยงานราชการ  เช�น 
- การจัดทําระบบสารสนเทศน�งาน
ด�านระบบสารบรรณ 
-การจัดทําระบบสารสนเทศน�งาน
ด�านการบริหารงานบุคคล 
-การจัดทําระบบสารสนเทศน�งาน
ด�านการลงทะเบียนผู�สูงอายุ ผู�พิการ 
ฯลฯ 
-การจัดทําระบบสารสนเทศน�งาน
การจัดเก็บรายได� 

- � 
 

� 
 

- จํานวนบุคลากรที่เข�าร�วม 
โครงการ 
- ร�อยละของการถ�ายทอด
ความรู� ประสบการณ� จาก
พนักงานส�วนตําบลทุก
ตําแหน�ง จัดทําเปIนรูปแบบ
สารสนเทศน� ให�เพื่อน
ร�วมงานได�เรียนรู� 
 
 

การฝEกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ�าหน�าที่ 
สํานักปลัด อบต. 
 

ทดสอบตามแบบ 
ที่กําหนด 
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บทท่ี 7 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

 
  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  จะประมาณการต้ังจ�ายไว�ในงบประมาณรายจ�ายประจําป> ซ่ึงปรากฏ
ดังนี้ 
 

  ๑. ข0อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�  50,000  บาท 
    2) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
โครงการฝEกอบรมด�านคุณธรรมจริยธรรม  ต้ังจ�ายไว�  10,000  บาท 
    3) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
โครงการฝEกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู�บริหาร สมาชิกสภา อบต.เตาไห 
พนักงาน อบต.เตาไห ต้ังจ�ายไว�  300,000  บาท 
   4) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�    50,000   บาท 
   5) แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค�าตอบแทนใช�
สอบและวัสดุ ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�   30,000   บาท 

  6) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�  200,000   บาท 

  7) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�     30,000   บาท 

   8) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�     50,000   บาท 

   9) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�  30,000 
บาท    
    10) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  รายจ�าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�  
25,000 บาท    
 

 2.  ข0อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�  50,000  บาท 
    2) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
โครงการฝEกอบรมด�านคุณธรรมจริยธรรม  ต้ังจ�ายไว�  10,000  บาท 
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    3) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
โครงการฝEกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู�บริหาร สมาชิกสภา อบต.เตาไห 
พนักงาน อบต.เตาไห ต้ังจ�ายไว�  300,000  บาท 
   4) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�    50,000   บาท 
   5) แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค�าตอบแทนใช�
สอบและวัสดุ ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�   30,000   บาท 

  6) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�  200,000   บาท 

  7) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�     30,000   บาท 

   8) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�     50,000   บาท 

   9) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�  30,000 
บาท    
    10) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  รายจ�าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�  
25,000 บาท    
 

 3.  ข0 อ บั ญ ญั ติ  ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ� า ย ป ร ะ จํ า ป� ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ 6 6 
    ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�  50,000  บาท 
    2) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
โครงการฝEกอบรมด�านคุณธรรมจริยธรรม  ต้ังจ�ายไว�  10,000  บาท 
    3) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
โครงการฝEกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู�บริหาร สมาชิกสภา อบต.เตาไห 
พนักงาน อบต.เตาไห ต้ังจ�ายไว�  300,000  บาท 
   4) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�    50,000   บาท 
   5) แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค�าตอบแทนใช�
สอบและวัสดุ ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�   30,000   บาท 

  6) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน ต้ังจ�ายไว�  200,000   บาท 

  7) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�     30,000   บาท 

   8) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�     50,000   บาท 
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   9) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�  30,000 
บาท    
    10) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  รายจ�าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจ�ายไว�  
25,000 บาท    
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บทท่ี 8 

การติดตามและประเมนิผล 
 

  การติดตามและประเมินผล เปIนกลไกสําคัญท่ีจะสะท�อนให�เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซ่ึงการประเมินผลบุคลากรเปIนการสะท�อนถึงผลการดําเนินงานของผู�ปฏิบัติงาน ท้ังในด�าน
ความสําเร็จและความล�มเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผู�เก่ียวข�องทุกฝwายควรรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช�
ประโยชน�ในด�านการพัฒนา การเสริมสร�างขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค�การ 
   องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ตระหนักถึงคุณค�าของการประเมินผลบุคลากร จึงได�
กําหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป> 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําป> 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป� 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต�ละป>งบประมาณ ซ่ึงถือเปIนหัวใจสําคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปIนสิ่งท่ีจะทําให�บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได�สําเร็จตาม
เปPาหมายท่ี องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ต�องการ ผลการประเมินในส�วนนี้สามารถนําไปใช�ประโยชน�เพ่ือ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ให�มีคุณลักษณะตามท่ี องค�การบริหารส�วน
ตําบลต�องการ โดยแบ�งสมรรถนะเปIน 2 กลุ�ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เปIน Competency ท่ีบุคลากรทุกตําแหน�งภายในมหาวิทยาลัยต�องมี ซ่ึงจะเปIน Competency  
ท่ีช�วยสนับสนุนวิสัยทัศน� พันธกิจ และความสามารถหลักของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   ประกอบด�วย 
       1.1) การมุ�งเน�นท่ีผู�รับบริการ ความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการให�บริการ
เพ่ือตอบสนองความต�องการและความพึงพอใจของผู�รับบริการด�วยความเต็มใจได�อย�างรวดเร็วซ่ึงผู�รับบริการ
อาจเปIนได�ท้ังนักศึกษา บุคคลท่ัวไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซ่ือสัตย� คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน�าท่ีท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย� 
สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ ได�แก�การประพฤติปฏิบัติถูกต�องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ�งประโยชน�ของ
สถาบันมากกว�าประโยชน�ส�วนตน 
       1.3) การมุ�งม่ันเพ่ือบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ�งม่ันจะ
ปฏิบัติงานให�ดีหรือให�เกินกว�ามาตรฐานท่ีมีอยู�โดยมาตรฐานนี้อาจเปIนผลการปฏิบัติงานท่ีผ�านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ�วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน อีกท้ังยังรวมถึงการสร�างสรรค�พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปPาหมายท่ียาก โดดเด�น และท�าทาย 
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       1.4) ใฝwเรียนรู�และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด�านความรู� ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมท้ังการแสวงหาความรู�อย�างต�อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทํางาน 
เพ่ือให�เกิดประโยชน�ต�อตนเอง และหน�วยงาน 
       1.5) การทํางานเปIนทีม ความต้ังใจท่ีจะทํางานร�วมกับผู�อ่ืน เปIนส�วนหนึ่งในทีมงาน
หน�วยงาน หรือสถาบันโดยผู�ปฏิบัติมีฐานะเปIนสมาชิกในทีม มิใช�ในฐานะหัวหน�าทีม และมีความสามารถในการ
สร�างและดํารงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปIน Competency ท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งงานตามโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ องค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห   เพ่ือให�ม่ันใจว�าบุคลากรมีความรู� ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมต�อการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบประกอบด�วย 
       2.1) ความรู�และความเข�าใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรู�และความเข�าใจในระบบและ
ข้ันตอนการทํางาน รวมท้ังสามารถประยุกต�ใช�ความรู� และทักษะต�าง ๆ ในการปฏิบัติงานให�เกิดผลสําเร็จได� 
       2.2) ทักษะท่ีเก่ียวข�องกับงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะความชํานาญท่ีเก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยท่ีส�งผลต�อการปฏิบัติงาน การแสดงด�วยการกระทําหรือ
คุณลักษณะท่ีจําเปIนต�อการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข�อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ�ของเทศบาล/องค�การบริหารส�วนตําบล 
       2.4) การใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคํานึงถึงการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ�มค�า ประหยัด และได�ประโยชน�สูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจําป� 
  การพิจารณาความดีความชอบประจําป>บุคลากรของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   อิง
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป> โดยเกณฑ�ในการพิจารณาความดีความชอบในแต�ละป>งบประมาณ
ของเทศบาล/องค�การบริหารส�วนตําบล เปIนสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผู0บริหาร 
การสํารวจข0อมูลความต0องการฝbกอบรมของบุคลากรในสังกัด องค#การบริหารส�วนตําบลเตาไห  

...................................................... 
  การสํารวจข�อมูลความต�องการฝEกอบรมของบุคลากรในสังกัด องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห
วัตถุประสงค�เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามไปวิเคราะห�ประกอบการจัดทําแผนฝEกอบรมประจําป>ให�มี
ประสิทธิภาพและสอดคล�องกับความต�องการของบุคลากรและหน�วยงานมากท่ีสุด เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต�อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากรของ องค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห  จากผลการสํารวจข�อมูลสามารถสรุปได� ดังนี้ 
 

ข0อมูลท่ัวไป 
  ผู�ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  36  คน จากท้ังหมด   4  ส�วนราชการ (คิดเปIนร�อยละ 100) มี
การกระจายข�อมูลอย�างท่ัวถึงท้ังเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ�  และหน�าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน
องค�การบริหารส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 
  ผู�ตอบแบบสอบถามดังกล�าว เปIนพนักงานส�วนตําบล  ร�อยละ  47.22   ลูกจ�างประจําร�อย
ละ 5.56   พนักงานจ�างตามภารกิจ ร�อยละ  30.56   และพนักงานจ�างท่ัวไปร�อยละ  16.66 
   
หลักสูตรความต0องการของบุคลากร   
  หลักสูตรท่ีมีความต�องการมากท่ีสุดตามลําดับจากมากไปหาน�อย คือ 
ลําดับ หลักสูตร ร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรด�านความรู�และทักษะของงานในแต�ละตําแหน�ง  
2 หลักสูตรความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
3 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน�าท่ีรับผิดชอบ  
4 หลักสูตรด�านการบริหาร  
5 หลักสูตรด�านคุณธรรม  และจริยธรรม  

ระยะเวลาการฝbกอบรม 
  ส�วนใหญ�ของผู�ตอบแบบสอบถาม ร�อยละ  95   พอใจท่ีจะเข�ารับการฝEกอบรมในหลักสูตรท่ีมี
ระยะเวลาการฝEกอบรมร�อยละ  100   พอใจในระยะเวลาการฝEกอบรม  5 - 7  วัน  ร�อยละ.....-.......พอใจใน
หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝEกอบรมมากกว�า 15 วันข้ึนไป ท้ังนี้ ผู�ตอบแบบสอบถามได�เลือกตอบมากกว�าหนึ่ง
ทางเลือก 
สถานท่ีฝbกอบรม 
  ผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ  100   เห็นว�าควรจัดให�มีการฝEกอบรมท่ีจังหวัดอุดรธานี  
ผลท่ีคาดว�าจะได0รับ 
  จากผลการสํารวจความต�องการฝEกอบรมของบุคลากรสังกัด องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  จะ
เปIนข�อมูลให�ได�ทราบความต�องการในการเข�ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ิมพูนความรู�  ทักษะ  ประสบการณ�ของ
บุคลากรในสังกัด องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ทุกระดับ เปIนการสร�างการมีส�วนร�วมเพ่ือนําข�อมูลท่ีเปIนจริง
มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ�ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค�าใช�จ�าย การประเมินติดตาม
ผลการฝEกอบรม เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชน�ต�อ
เทศบาล/องค�การบริหารส�วนตําบล 

…………………………………………… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

    คําส่ังองค#การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
    ที่   784 /2563 

เร่ือง   แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนกังานส�วนตําบล  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25   แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542 ประกอบข�อ 270   แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วน
ตําบลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล  ลงวันท่ี   11  พฤศจิกายน  2545 และฉบับท่ีแก�ไขเพิ่มเติม จึงแต�งต้ังบุคคลดังต�อไปน้ี เปIน
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2564  - 2566  

๑. นายกองค�การบริหารส�วนตําบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล   กรรมการ 
3. ผู�อํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
4. ผู�อํานวยการกองช�าง    กรรมการ 
5. ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
6. หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  กรรมการและเลขานุการ 
7. นักทรัพยากรบุคคล     ผู�ช�วยเลขานุการ 

 

  โดยให�คณะกรรมการท่ีได�รับแต�งต้ังมีหน�าท่ีจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ประจําป>
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ตามประกาศหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด แล�วรายงานผลต�อนายองค�การบริหาร
ส�วนตําบล เพื่อรายงานขอความเห็นชอบต�อคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสุรินทร� ต�อไป  
 

  ท้ังน้ี   ต้ังแต�บัดน้ีเปIนต�นไป  
 
 

         สั่ง   ณ  วันท่ี  16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

          (ลงชื่อ ) ....................................................... 
                 (นายบัวลา      พลยศ) 

                 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
  


