
  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
เรื่อง   การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2561 

------------------------------------------ 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม    

  ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ในการปฏิบัติงานราชการและการ
ให้บริการประชาชน   

 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ประจ าปีงบประมาณ  2561 เพ่ือให้
ทราบโดยทั่วกัน   โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่    1   ตุลาคม   2560   เป็นต้นไป 

 ประกาศ   ณ   วันที่  1   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2560 
 

 

                 จ่าสิบต ารวจ             
                  (ธนัช     ศรีภมูิ) 

                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

แผนพัฒนาบุคลากรแผนพัฒนาบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   ประจ าปีงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  25612561  

  
 

 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดอบต. 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  

อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 



  
แผนพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 

************* 
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขั้นตอนการด าเนินงาน  หลักสูตรและ
วิธีการพัฒนา 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล     ลงวันที่   11   พฤศจิกายน   2545    ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง   5  ด้าน  ได้แก่ 

1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบ
กฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานใจแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด  โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 

3.  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น  ในเรื่องการ
วางแผน  การมอบหมายงาน  การประสานงาน  เป็นต้น 

4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง
ราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย  เป็นต้น 

5.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เช่น  
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข   เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  
2557   ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมจริยธรรม  แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือ  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากร อบต.แคน

เหนือในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแคน

เหนือ 
3.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล

แคนเหนือ 
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3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อันประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือทุกคนที่ได้รับเข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1  การเตรียมการและการวางแผน 
1)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควร

จะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ 

3)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะ เฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

4.2  การด าเนินการพัฒนา 
1)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้

อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ
การพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการสัมมนา  เป็นต้น 

2)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือกแนวทางการ
พัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน  หรือว่าจ้าง
องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

4.3  การติดตามและประเมินผล 
ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผล

แล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 

          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

เริ่มต้น 

 

 
 

1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
1.3  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 
 

 

 

        1.  การเตรียมการและการ
วางแผน 

 

 

 

     การด าเนินการโดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอ่ืน  หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ และ
เลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม  เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
 -  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ การสัมมนา 
 -  ฯลฯ 

2.  การด าเนินการ/วิธีด าเนนิการ 

 

 
 

       จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ      ความรู้ความสามารถ  
และผลการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

3.  การติดตามและ
ประเมินผล 

ปรับปรุง 
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5.  หลักสูตรและวธิีการพัฒนา 
5.1  หลักสูตรการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
1)  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง 
4)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
5)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
5.2  วิธีการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือจะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การสอนงาน  โดย

ผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  และการศึกษาดูงาน  เป็นต้น  นอกจากนี้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืน  และด าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  หรือองค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม  เช่น  การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการ
ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้  ดังนี้ 

1)  การปฐมนิเทศ 
2)  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
3)  การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4)  การฝึกงาน 
5)  การให้ทุนการศึกษา 
6)  การศึกษาดูงาน 
7)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ / การสัมมนา 
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ส่วนที่  2    

6. การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับ

การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์
เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
          การวิเคราะห์บุคลากร 

                                                                                                        
                        จุดแข็ง                    จุดอ่อน   
1.  มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้   อบต.  1. ขาดทักษะในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานของตัวเอง 
2.  มีอายุเฉลี่ย 25-35 ปี  ซืง่เป็นวัยท างาน 2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3.  มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน  3. มีภาระหนี้สิน 
     ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ      4. ใชร้ะบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบ   
     การทุจริต                                                               ของราชการ 
4.  บุคลากรมีความรู้เฉลี่ยในระดับปริญญาตรี 

      
         

                                                                      
        โอกาส                                                      ข้อจ ากัด 

1.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน  1.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
      ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานได้ง่าย       2.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
2.  ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อทั้งในระดับ          3.  อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

ปริญญาตรี  และปริญญาโท                         4.  ความเจริญก้าวหน้า ในต าแหน่งหน้าที่การงานของตนเอง             
3.  ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับฝึกอบรม และศึกษา  
     ดูงานตามหลักสูตรต่าง ๆ 
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ส่วนที่  3 
 

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   ยุทธศาสตร์ 
 

7.     วสิัยทศัน ์
   “พัฒนาคน  พัฒนาหมู่บ้าน  และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน เพื่อความ
ม่ันคงท่ียั่งยืน” 
       

  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 

  ร่วมใจประสาน (U :  UNTY) 
   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ให้
บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 

  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ  คือ  ผู้ท างานให้
ประชาชนชื่นใจ”  การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ  เพ่ือสนโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม.3/1…การบริหารราชการ    ตามพระราชบัญญัติ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกาจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  การลดภารกิจ    และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายภารกิจแบะทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การ
กระจายอ านาจ  การตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลงาน    ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  เชิดชูเทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
   :  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส  และเป็นธรรม 

8.  พันธกิจ 
• สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
• ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงาน  และ

เครือข่าย  โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
• ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือทุกส่วน

ราชการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  และท่ัวถึง 
• ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการท างาน  ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง  และให้เกิดแก่บุคลากรใน
สังกัดทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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9.  ยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนา 

ก าลังคน 
1.1  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานด้านการบริหารงานบุคคล 
1.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อโดยการส่งเสริมให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา

ตรี และปริญญาโท 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

2.1  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2.2  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด ตามความเหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(Learning  Organization)   
3.1  แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากร 
3.2  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้  และการพัฒนาบุคลากร 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
• การประชุมประจ าเดือน 

 
• จ านวนครั้งการประชุมของ

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

 
• ก าหนดให้มีการประชุม เพ่ือ

ก าหนดแนวทางและการ
ด าเนินงาน รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอด
ความรู้หลังกลับจากการฝึกอบรม  
เป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ  1  
ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี 

 
 

 
1.2 แผนงานด้านการบริหารงาน

บุคคล 
  

• การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายปี 

• มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ  
แล้วเสร็จ 

• จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ 

 
 

 
• การหาความจ าเป็น 

(Training  Need)  ในการ
พัฒนาบุคลากร 

• มีการหาความจ าเป็น (Training  
Need) และมีเอกสารแสดง
ขั้นตอนการหาความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

• ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจ าเป็นเบื้องต้น (Training  
Need) ในการพัฒนาบุคลากร
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ 

• การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

• มีการประชุมส่วนราชการ/ 
คณะกรรมการจัดท าแผน
แผนการพัฒนาบุคลการ 
ประจ าปีงบ 

• จัดประชุมส่วนราชการ/
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ในแต่ละปีงบประมาณ  

• การจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ 

• มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการในสังกัด 

• ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล
บุคลากรในสังกัด ให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถน ามาปรับ
ใช้ไดท้ันที 

• การบรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้าย  
เลื่อนระดับ พนักงานส่วน
ต าบลในสังกัด 

• มีการบรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้าย  
เลื่อนระดับ พนักงานส่วนต าบล
ในสังกัด ตามระเบียบหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 

• งานบริหารงานบุคคล ด าเนินการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน
ระดับ ให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑท์ี่ก าหนด 

• การเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า 

• มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

• องค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบลทุกระดับในสังกัดและ
ให้ข้อคิดเห็นประกอบการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

• การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

• มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

• องค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือ   ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด 

1.3  แผนงานพัฒนาบุคลากรศึกษา
ต่อโดยการส่งเสริมให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

  

• การจัดท าทะเบียนข้อมูล
บุคลากรศึกษาต่อ 

• มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล
บุคลากรศึกษาต่อ 

• มีการจัดท าข้อมูลบุคลากร เพ่ือ
รวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้
บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put  the  Right  
man on  the  Right  Job)   

• การส่งเสริมให้ทุนบุคลกรใน
สังกัดศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท 

• มีการตั้งงบประมาณส าหรับให้ทุน
ศึกษาต่อบุคลากรในสังกัดในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

• บุคลากรในสังกัดได้เข้ารับ
การศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญา
ตรี  และปริญญาโท 

   
 



  
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ 

2.1  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตาม
หลักสูตรเฉพาะต าแหน่งของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

• มีการตั้งงบประมาณและส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะ
ต าแหน่งของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

• ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะ
ต าแหน่งของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2.2  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดตามความเหมาะสม 

• มีการจัดการฝึกอบรม หรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่าง ๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
งานสารบรรณ  ฯลฯ  หรือมีการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม  ที่หน่วยงานอ่ืนจัดให้
มีการฝึกอบรม 

• จัดท าหลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เป็นการ
เพ่ิมและพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัด  
หรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม  ที่หน่วยงานอ่ืน
จัดให้มีการฝึกอบรม 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning  Organization) 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ 

3.1  แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และ
การพัฒนาบุคลากร 

• มีการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
บุคลากร 

• จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบการ
บริหารความรู้ และคณะจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลคแคน
เหนือ ปี  2558-2560 

3.2  แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 

 
 
 

 

• มีการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล แคน
เหนือ 

 
 

 

• จัดให้มีการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอกใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือเพ่ือเป็นการแสดงความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร 

 
 



  
-11- 

ส่วนที่  4 แผนงาน / โครงการปฏิบัติตามยุทธศาสตรพ์ัฒนาบุคลากร 
10.  แผนงาน / โครงการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 

โครงการอบรมของผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ท่ีไดร้ับ
อนุญาตให้เข้ารับการอบรม

ตามโครงการตา่ง ๆ  

-เพื่อเพ่ิมความรู้ 
เฉพาะต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง 

510,000 

ช่วงเวลาที่บรรจุ
แต่งตั้ง ระหว่าง  
   ต.ค. 60 –

ก.ย. 61 

- ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบตัิงานได้ดี

ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

2 
โครงการฝึกอบรมสัมมนา

บุคลากร ในสังกัด อบต.แคน
เหนือ 

- เพื่อพัฒนาความรู้
และประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 
100,000 

1 ต.ค. 60 -  
30 ก.ย. 61 

- ได้รับความรู้และ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 
โครงการพัฒนาคณุธรรมและ

จริยธรรมบุคลากรใน  
อบต.แคนเหนือ 

- เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล / พนักงาน

จ้าง 
 - เพื่อพัฒนาความรู้
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

20,000 
1 ต.ค. 60 -  
30 ก.ย. 61 

- บุคลากรมี
คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ

บริการประชาชน
และด าเนินชีวิตได้

อย่างปกติสุข 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  
อบต.แคนเหนือ   

- เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูรหรือ

โครงการ 

1 ต.ค. 60 -  
30 ก.ย. 61 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ มี
วิสัยทัศน์ในการ
ท างาน และน า

ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการท างานใน
องค์กรได้มากขึ้น 

 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

5 
โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการจัดหาพัสด ุ

- เพื่อเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจและ

ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบพสัด ุ

20,000 
1 ต.ค. 60 -  
30 ก.ย. 61 

- พนักงานส่วน
ต าบล และ

คณะกรรมการจัดหา
จัดหาพัสดุ ไดม้ี

ความรู้ และปฏิบตัิ
ถูกต้องตามระเบียบ

ของทางราชการ 
 
 

กองคลัง 

 
 



  
ส่วนที่  5 

การติดตามและประเมนิผล 
10.  การตดิตามและประเมินผล 

เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น  2  ระดับ  ดังนี้ 

-    ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Output) 
-    ตัวชี้วัดระดับโครงการ  เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 

2.  วธิีการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงระดับความส าเร็จของการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผล  ดังนี้ 

1)  การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ  ก่อน – หลัง และแบบติดตามการประเมินผลภายหลังจากการได้รับการ
พัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2)  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้า
รับการพัฒนา 

3)  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา  เช่น  ในกรณีท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนเหนือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

4)  ติดตามตรวจสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 
 

************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือ

เป็นการพัฒนาพัฒนาข้าราชการ  พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   ตลอดจนข้าราชการ
การเมืองทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา และมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 
ดังนี้ 
  ด าเนินการส ารวจความต้องการในฝึกอบรม / พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือ   โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ   ดังนี้ 
 
   แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร  
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ    เพ่ือน าผลส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
บุคลากรมากท่ีสุด 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ   21-30 ป ี  31-40 ป ี   41-50 ป ี  51 ปีขึ้นไป 
การศึกษา  มัธยมต้น  มัธยมปลาย   ปวช.  ปวส. / ปวท. 
   อนุปริญญา  ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้าง 
 
ส่วนที่  2   ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม  ระบุ............................................ 
   ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
   พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
   ข้อทักท้วงของสตง.และการควบคุมภายใน 
   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 
 
ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 
         ธันวาคม 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ์ 
         มีนาคม 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการ   พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 



  
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 

         สิงหาคม 
         กันยายน 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
............................................................................................................................. ....................................... 
.......................................................................................................................................................... .......... 
 
  จากการส ารวจสรุปผลเพื่อน าไปสู่จัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร  ดังนี้ 
  ( จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  38 คน ) 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย   จ านวน  12  คน       
    หญิง      จ านวน  26  คน 
อายุ   21-30 ป ี  จ านวน  17  คน 
   31-40 ป ี  จ านวน  13 คน 
   41-50 ป ี  จ านวน    7  คน 
   51 ปีขึ้นไป  จ านวน    1  คน 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล จ านวน  17  คน  
   พนักงานครูอบต. จ านวน    2  คน  
   ลูกจ้างประจ า จ านวน    1  คน  
   พนักงานจ้าง  จ านวน  18  คน 
 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม   
   ระบุ    Powerpiont    ,   Fhoto shop  ,  E-laas  . 
 
   ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ   
   ระบุ   ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ,  ระเบียบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ 
ราษฎร  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา    . 
   พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
   ระบุ  หลักสูตรนักบริหารงาน อบต.  ,  หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  ,     
หลักสูตรนักบริหารงานคลัง    ,  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง  . 
   อ่ืน ๆ  
   ระบุ       มาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ,  การดับเพลิงข้ันกลางและขั้นสูง  ,   
การก่อสร้างงานทางและอาคาร      . 
 
 
 



  
ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม  จ านวน     6    คน 
         พฤศจิกายน  จ านวน     8    คน 
         ธันวาคม  จ านวน    10   คน 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม  จ านวน     -    คน 
         กุมภาพันธ์  จ านวน    12   คน 
         มีนาคม  จ านวน    12   คน 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน  จ านวน    16    คน 
         พฤษภาคม  จ านวน    16    คน 
         มิถุนายน  จ านวน    16    คน 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม  จ านวน    20    คน 
         สิงหาคม  จ านวน    20    คน 
         กันยายน  จ านวน    20    คน 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 

1. ต้องการให้ อบต.จัดการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ 
2. ต้องการให้มีการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 


