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บทที่  ๑ 
 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2559  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวน
ตําบล  กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  
บทบาท  และหนาที่ของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และ
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี  โดยองคการบริหารสวนตําบล  ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวน
ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนด  เชน  การพัฒนาดานความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ  ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม  การฝกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได  หาก
องคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติม  ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละ
องคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได  ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  กําหนดเปนหลักสูตรหลัก  และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่  
ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่น  ๆ ได  และอาจกระทาํไดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  องคการบริหาร
สวนตําบลตนสังกัด  หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  รวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลตนสังกัด  หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  ๒4  ตุลาคม  ๒๕๔๕  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําให
ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการจัดทําแผนการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนด   โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  มีระยะเวลา  ๓  ป  ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบล  นั้น 

  เพื่อสอดคลองกับแนวทางดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศร ี 
จังหวัดนครปฐม  จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66 ขึ้น  เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหาร  อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลไทยาวาส ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล 
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2. ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส 
ตําบลไทยาวาส เปนตําบลหนึ่งในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคกลางดานตะวันตก  ตั้งอยู

บริเวณลุมแมน้ําทาจีนซึ่งเปนพื้นท่ีบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง  โดยอยูระหวางเสนรุงที่ 13 องศา  47 ลิปดา        
30 ฟลิปดา  เสนแวงที่ 100 องศา  13 ลิปดา  34 ฟลิปดา  มีพื้นที่  7.53  ตารางกิโลเมตร หรือ 4,706 ไร 
เทากับ รอยละ 0.35  ของจังหวัดนครปฐม  อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปตามเสนทาง ถนนเพชรเกษม 34 
กิโลเมตร หรือตามเสนทางถนนบรมราชชนนี(ถนนปนเกลา – นครชัยศรี) 32 กิโลเมตร และตามเสนทางรถไฟ 42 
กิโลเมตร  ตําบลไทยาวาสตั้งอยูหางจากอําเภอนครชัยศรีเปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อยูหางจากตัวจังหวัด
นครปฐม ประมาณ 15 กิโลเมตร อยูในเขตตําบลไทยาวาสเต็มพื้นที่ 4 หมูบาน 

 

3. ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอตัรากําลัง  
  แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ 2564-2566 ขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  
มีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ไว  ดังนี้ 
  

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตําบล  และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหาร
สวนตําบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
 

  กองคลัง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย  การรับ  การนําสงเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  เงินบําเหน็จ
บํานาญ  เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุก
ประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย  งานทํางบทดลองประจําเดือน  
ประจําป  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  และงานอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของ  และที่ไดรับมอบหมาย 
 

  กองชาง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการกอสราง  งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานกอสราง  และซอมบํารุง   การควบคุมการกอสราง  
และซอมบํารุง  งานแผนดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  น้ํามัน
เชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
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4.  โครงสรางองคการบรหิารสวนตําบลไทยาวาส 
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โครงสรางงานตามแผนอตัรากําลังปจจบุัน 
1.  สํานักงานปลัด อบต. 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน) 
  1.1  งานบริหารทั่วไป 
  1.2  งานนโยบายและแผน 
  1.3  งานกฎหมายและคดีความ 
  1.4  งานสวัสดิการและพฒันาชุมชน 
  1.5  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.6  งานการศึกษา  ศาสนาและ วัฒนธรรม 
  1.7  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
 

2.  กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลงั (นักบรหิารงานการคลัง  ระดับตน) 
  2.1  งานการเงนิ 
  2.2  งานบัญช ี
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  2.4  งานทะเบียนทรพัยสินและพัสดุ 
     

3.  กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 
  3.1  งานกอสราง 
  3.2  งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 
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2.  อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตาํบลไทยาวาส  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที่ ตําแหนงเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผูดํารงตาํแหนง 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 
ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 18-3-00-1101-001 - ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล 

นักบริหารงานทองถ่ิน บริหารทองถิ่น กลาง วางเดิม 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล      

2 18-3-01-2101-001 นายศักรินทร  ชูเกต ุ หัวหนาสํานักปลัด อบต. นักบริหารงานท่ัวไป อํานวยการทองถ่ิน ตน 
3 18-3-01-2101-001 - นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก./ชก. วางเดิม 

4 18-3-01-3103-001 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก วางเดิม 

5 18-3-01-3105-001 สิบโทพลวรรธน  นาคะศิร ิ นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ  
6 18-3-01-3801-001 น.ส.หิรัญรัศมิ์  นิยมพงษ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชํานาญการ  

7 18-3-01-4101-001 น.ส.จรัญญา  ชมพูพฤกษ เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน  
8 18-3-01-6600-067 - ครูผูดูแลเด็ก ครผููดูแลเด็ก - - วางเดิม 

 พนักงานจางตามภารกิจ       
9 - นายกฤตภาส  ไทญาณสิทธ ิ - ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน - -  

10 - น.ส.ภัทรพร  ดนุดิษฐ - ผช.เจาพนักงานธรุการ - -  

11 - น.ส.ฑินี  ปรารถนาวัฒนาสุข - ผช.เจาพนักงานธรุการ - -  

12 - นายมานะ  โอยนาสวน - พนักงานขับรถยนต - -  

13 - - - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - -  

14 - นางเฉลา  มาเจริญ - นักการ - -  

15 - นายเอกชัย  ทองสงา - ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน - -  

16 - น.ส.ศริิวรรณ  ยศกัง - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) - -  
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ที่ ตําแหนงเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผูดํารงตาํแหนง 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 
ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจางทั่วไป     - -  

17 - นายดวงวชิัย  แสนสมฤทธิ ์ - คนงาน - -  

18 - นายสมพงษ  อุบล - คนงาน - -  

19 - นายวินัย  เรืองรงัษี - คนงานประจาํรถขยะ  - -  

20 - นายดําเกิง  เหมศิริ - คนงานประจํารถขยะ  - -  

21 - นายประจิม  ออนนาเลน - คนงานประจํารถขยะ  - -  

22 - นายสมชาย  ชางทองแดง - คนงาน - -  

23 - นายสาธิต  ศรีจงใจ - คนงาน - -  

24 - นายประจวบ  ออนนาเลน - คนงาน - -  

25 - นายนฤชัย  สุขประเสริฐ - คนงาน - -  

26 - นายธีระพงษ  มวงศรีสันต - คนงาน - -  

 กองคลัง       

27 18-3-04-2102-001 น.ส.จิรปาณ  วันชูเสรมิ ผูอํานวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อํานวยการทองถ่ิน ตน  

28 18-3-04-3201-001 นางสันตฤทัย  อนันตวงศ นักวิชาการเงินและบัญช ี นักวิชาการเงินและบัญช ี วิชาการ ชํานาญการ  

29 18-3-04-4201-001 - เจาพนักงานการเงินและบัญช ี เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ทั่วไป ปง./ชง วางเดิม 

30 18-3-04-4204-001 นางสาวจิรฐัิต ิ พัฒพันธุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ชํานาญงาน  

31 18-3-04-4203-001 ส.อ.(หญิง) รัตนฐาภัทร  หัสช ู เจาพนักงานพัสด ุ เจาพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ชํานาญงาน  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

32 - น.ส.ธดากรณ  ไทญาณสิทธ ิ - ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ - -  

33 - น.ส.ปวริศา  พินิจ - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - -  

33 - น.ส.สุกัญญา  คงคาศร ี - ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได - -  
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ที่ ตําแหนงเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผูดํารงตาํแหนง 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 
ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดบั หมายเหตุ 

 กองชาง       

34 18-3-05-2103-001 นายกฤติกร  พวงญาต ิ ผูอํานวยการกองชาง นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถ่ิน ตน  

35 18-3-05-4701-001 นายนราวุธ  ฤทธพันธ นายชางโยธา นายชางโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน - 

 พนักงานจางตามภารกิจ      

36 - น.ส.สุวิมล  อุบล - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - -  

37 - นายณัฐกิตติ์  อินทรวิมล - ผูชวยนายชางไฟฟา - -  

 พนักงานจางทั่วไป        

38 - นายสุชพี  รับพรพระ - พนักงานผลิตน้าํประปา - -  

39 - นายประศาล  บัวสมบูรณ - คนงาน - -  

40 - นายประยุทธ  ลักขณา - พนักงานจดมาตรน้ํา - -  

41 - นายรฐักรณ  ปลาบูทอง - คนงาน - -  
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บทที่ 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  เพื่อใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  และ
ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหนวยงานตางๆ ที่ใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล 
 

เปาหมาย 
เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  อันประกอบดวยพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  ไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
ไมนอยกวารอยละ 85 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาสทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  2. ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  ไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจดัทาํแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 

 

  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร   มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรมีจุดมุงหมาย ทิศทาง
ในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการและเครื่องมือใน
การผลักดันสูความสําเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกท้ังเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากรใน
องคกร ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยูในชวง
ระยะเวลา 3 ป 
  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  นั้น ตองเปน
การจัดทํายุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ท้ังน้ี เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนา
หนวยงานน้ันเปนสวนท่ีชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จผานทางบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของ
ตนใหประสบความสําเร็จอยางดีย่ิง และเพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาสในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานที่เปน
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพ่ือใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส   มี
ความสอดคลองและสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรองคกร 
  ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลไทยา
วาส) นั้น เปนการศึกษาขอมูลประกอบที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื่อได
ทําการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลว จากนั้น จึงดําเนินการ
กําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรองคกร 
  ขั้นตอนที่ 2 การทํา HR SWOT เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทําใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนท่ีจะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทําใหองคกร
บรรลุหรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  - เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเปนการระดมสมอง ซึ่งใหไดมาซึ่ง
ขอมูลจํานวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูที่มาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ 
  - เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควรจํากัด
เฉพาะในดานการพัฒนาทรพัยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
 



- 10 - 
 
  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพื่อวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ซึ่งจะชวย
สนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนนุในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ขั้นตอนน้ี เปนขั้นตอนที่จะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุนการ
คิดวิเคราะหและการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญที่มีผล
ตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ ทําใหเห็นถึงกลุม
ประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จํานวนวันท่ีใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจํานวนวันที่บุคลากรไดรับ
ในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการพัฒนา
ผานการใชจายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทยีบกับหนวยงานที่เปนหนวยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรที่คลายคลึงกัน เพื่อศกึษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรอ่ืนซึ่งจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงที่วา องคกร
ใดองคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรที่เกงกวาองคกรอื่นๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณตรงขององคกรอ่ืน แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงาน
แบบลองผิดลองถูก ทาํใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
  ขั้นตอนที่ 5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนข้ันตอนการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวช้ีวัดผลงานที่สําคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เปนข้ันตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห 
จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพื่อจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
  เม่ือสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากขั้นตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาสแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพื่อ
คัดเลือกใหเหลือในปริมาณยุทธศาสตรที่เหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตรท่ีไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว 
มากําหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร และควรกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนท่ี 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตรมา
สูการปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสําเร็จดวยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น
ไดเกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการ
มอบหมายความรับผิดชอบใหผูที่เกี่ยวของเพื่อนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนําไปสูการ
ประเมินผลงานประจําปที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
  ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และความสําเร็จ 
ทั้งนี้เ พ่ือนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายท่ีกําหนดข้ันตอนสุดทายของการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนข้ันตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร 
จะไดทราบถึงความกาวหนาตามแผนงาน และเม่ือเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูรับผิดชอบ เพื่อรวมกันปรับปรงุการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในที่สุด 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 
 

  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนําขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผล
และวิเคราะหเพื่อประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร ท้ังนี้เพื่อใหยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึนนั้นสามารถนํามาใชในการ
พัฒนาแกไขในสวนที่เปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะท่ีจําเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกลยุทธ
ขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  ทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกําหนดที่มาของขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห
ได 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
  2. การรวบรวมขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานที่เก่ียวของ    
  3. การสรปุจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากที่มา
ของขอมูลดังกลาว ไดดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผูบรหิารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 
  1. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ 

2. การนําเทคโนโลยีมาใชในสาํนักงานเพิ่มขึ้น 
3. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อใหบรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครัฐ 
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน 

           6..การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

- โครงสรางขาราชการจาํแนกแตละชวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามชวงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม 
- ขอมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร 
- รอยละของขาราชการที่ควรไดรับการพัฒนา 
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  จากการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังท่ีกลาวขางตนนั้น  ผลการวิเคราะห
พบวา ในระยะเวลา 3 ปขางหนา  องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  จะประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังคนท่ี
จะหายไปจากการโอน (ยาย) ซึ่งกําลังคนดังกลาวเปนกําลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซึ่งอาจสงผลกระทบใน
เรื่องการบริหารงานขององคกร ความพรอมของกําลังคนที่จะทดแทนกําลังคนที่หายไป นอกจากน้ีในเรื่อง
คาใชจายในการพัฒนาและจํานวนวันที่ไดรบัการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
 
สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  
ไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานมารวมกันทํา 
HR SWOT เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นที่เกี่ยวของกับบุคลากร 
ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผูบรหิารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมคีวามสามารถและพรอมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธ์ิขององคกร 
- บุคลากรมจีิตสํานึกในการใหบริการ 
- ผูบรหิารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
- มีผูนําองคกรท่ีเขมแข็ง 

   - บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีสวนรวมกับชุมชน
ทองถ่ิน 
   - มีการติดตาม ประเมนิผล และคาดการณอยางเปนระบบ 
 

  2. จุดออน (Weaknesses) 
- บุคลากรมคีวามแตกแยกกันระหวางกลุม 
- ภาระงานของแตละฝายไมชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไมตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหมๆ ในการพัฒนาแหลงน้ํา 
   - ขาดทักษะดานการสื่อขอความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสรางแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทกัษะที่จําเปนในการทํางานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
   - ดานอัตรากําลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพื่อการแกปญหาอยาง
จรงิจังและตอเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทํางานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลยี 
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  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องคกรเปนที่รูจักและยอมรับ และมีภาพลักษณท่ีนาเชื่อถือ 
   - มีการสนบัสนุน สงเสริมทั้งดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆ
ของรัฐ 

- มีกฎหมายที่รองรบัและชัดเจน 
- เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักที่สําคัญตอประชาชนในพ้ืนที่ 

 
  4. ภัยคุมคาม (Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสําคัญกับองคกร 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอ้ืออํานวย ตอการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแตงตั้งบุคลากร 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 
 
 

  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญในดานตาง ๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมทั้งขอมูลยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส   ไดถูกนํามาสรุปเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ 2564-2566 อีกท้ังไดมีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ 
การพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  ประจําปงบประมาณ 2564-2566 ใหม และจัดทํา
เปนแผนที่ยุทธศาสตร เพื่อใหเปนกรอบกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารใหบุคลากรใน
องคกรไดมีความเขาใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน  
“องคกรมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนเปนสุข” 

 

พันธกิจ 
  พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน  

พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคใหทั่วถึงและเพียงพอ  
พันธกิจที่ 3 สงเสริมและรักษา อนุรักษ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
พันธกิจท่ี 4 สงเสริมใหประชาชนรวมกลุมประกอบอาชีพ ชมรม หรือสมาคม เพื่อรวมกัน

ดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนในตําบล 
พันธกิจที่ 5 สงเสริมใหชุมชน ประชาชนมีความเขมแข็ง สงบสุข ครอบครัวที่มีฐานะยากจน

ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึงและใหประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณแข็งแรง 
พันธกิจที่ 6 สงเสริมใหประชาชนในตําบลมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน

ระดับทองถิ่นและระดับชาติ 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  ประจําปงบประมาณ 2564-2566 
  1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

2. การสรางองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน (Learning Organiztion) 
  3. การสรางคานิยม  คุณธรรมจริยธรรมเพื่อวัฒนธรรมองคกรท่ีดี 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการทํางานอยางมีความสุข 
 

  โดยในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดกําหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไว ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนมืออาชีพใน
การปฏิบัติงาน 

1. รอยละเฉลี่ยของขาราชการกรมท่ีผานการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องคกรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จํานวนวันที่ไดรบัการพัฒนาเฉลี่ยตอคนตอป 

2. การสรางองคกรแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน 
(Learning Organiztion) 
 

1. จํานวนความรู/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยตอคนที่ 
บุคลากรบันทึกเขาระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล 

3. การสรางคานิยม  คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
วัฒนธรรมองคกรที่ด ี
 

1. จํานวนวันตอคนตอปที่บุคลากรไดรับการพัฒนาหรือ
เขารวมกิจกรรมดานสงเสรมิคณุธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสาํรวจภาพลักษณดานคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรตอสังคมภายนอก 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการทํางานอยาง    
มีความสุข  

1. จํานวนวันตอคนตอปที่บุคลากรไดรับการพัฒนา  
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 



 
บทที่ 6 

หลักสูตรการพฒันา 
 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  ไดพิจารณา
และใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา รวมถึงพนักงานจางทั้งสวนราชการ เพื่อใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางดานการ
ปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ  ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  การบริหาร และคุณธรรม
จรยิธรรม  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  2545   สวนที่ 3  การ
พัฒนาพนักงานสวนตําบล  ขอ 267  กําหนดใหตองพัฒนา 5 ดาน  ไดแก  
   1. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  
เชน  ระเบียบกฎหมาย   นโยบายสําคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสรางของงาน  นโยบายตางๆ   เปนตน 
  2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ไดแก  ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาํแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด  งานดานชาง 
  3. ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เชน  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เปนตน 
  4. ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เชน  มนุษยสัมพันธการทํางาน  การสื่อสาร  และสื่อ
ความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 
  5. ดานศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคณุภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  2545   ขอ  274 
หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานสวนตําบล  แตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่ง  
หรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
  (3) หลักสูตรความรูและทกัษะเฉพาะเจาะจงของงานในแตละตําแหนง 
  (4) หลักสูตรดานการบริหาร 
  (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  ดังนั้น  จึงให  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ไดรับการพัฒนาทักษะ  
ความรูความสามารถ  การฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอย 1 หลักสูตร  หรือหลาย
หลักสูตร  ตามความเหมาะสมกับตําแหนง  ดังนี้ 
หลักสูตรในการพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ดังน้ี 
 1. หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน) 
 2. หลักสูตรหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
 3. หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
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 4. หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง (นักบรหิารงานชาง) 
 5. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 6. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 7. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 9. หลักสูตรนิติกร 
 10. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 11. หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 12. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 13. หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ 
 14. หลักสูตรนายชางโยธา 
 15. หลักสูตรพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่วไป 
 16. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําป 
 17. โครงการอบรมจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 18. โครงการสงเสรมิระบบคุณธรรมจรยิธรรม 
 19. พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) 
 20. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 21. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
 

  วิธีการพฒันา  
  วิธีการพัฒนาสําหรับผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  จะเปนหนวยดําเนินการเอง  หรือ
อาจดําเนินการตามแผนการฝกอบรมรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรหรือสํานักงาน ก.อบต.จังหวัด  สวนราชการ
อ่ืน  หรือหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการอบรม  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและเหมาะสม  ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศ  จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี  เฉพาะพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม 
  2. การฝกอบรม  อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลเอง  หรือคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ   หรือ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  หรือสวนราชการอื่น ตามความจําเปนและ
เหมาะสม   
  3. การศึกษาดูงาน  อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยูในความสนใจและ
เก่ียวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา  อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบครีีขันธ  หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
  5. การสอนงาน  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชากอนมอบหมายงาน 
  6. การใหคําปรึกษา  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ใหคําปรึกษาดวยวิธีการที่เหมาะสม 
  7. การประชุม  จะจัดใหมีการประชุมภายในสวนราชการทุกสํานัก/กอง  อยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง  เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ  การรวมกันแกไขปญหาการปฏิบัติราชการ  การมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี
และการสื่อสารขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
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  8. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ตามรอบการ
ประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดังนี้ 
   ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม – มีนาคม) 
   ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – กันยายน) 
  ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  จะกําหนดใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาในแตละหลักสูตรตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
  เคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากร 
  การพัฒนาในระยะสั้น เชน  การจัดฝกอบรมโดยองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง หรือ
การสงเขารวมฝกอบรมที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด 
  การพัฒนาในระยะยาว  เชน  การสอนงานในขณะทํางาน  การจัดใหมีพี่เลี้ยงในการทํางานการ
มอบหมายงานการหมุนเวียนงาน  การใหคําปรึกษาแนะนํา  การติดตามและประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา  เปน
ตน 
 

  การกําหนดตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพื่อใหการติดตามความสําเร็จและความกาวหนาในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได
กําหนดไวในแตละยุทธศาสตรนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองสนับสนุนตอความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรหลักขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  จึงไดมีการกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงานโครงการไว 
ซึ่งผูบริหาร ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จได ในการกําหนด
ตัวชี้วัดนั้นตองมีความชัดเจน สามารถวัดผลได และสามารถวัดผลไดจริง สําหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ไดกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศร ี จังหวัดนครปฐม 

 
  ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัด โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการ

พัฒนา ตวัชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผูรับผิด 
ชอบ 

การ
ประเมิน 

ผล 2564 2565 2566 
1.พัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรใหเปนมือ
อาชีพในการ
ปฏิบัติงาน 

1.รอยละเฉลี่ย
ของขาราชการที่
ผานการประเมิน
สมรรถนะใน
ระดับที่องคกร
คาดหวัง  
2.จํานวนวันที่  
ไดรับการพัฒนา
เฉลี่ยตอคนตอป 

1.1 โครงการพัฒนาขาราชการท่ีอยู
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

   -รอยละของขาราชการที่ผาน
การทดลองงาน              
(ดําเนินการเอง) 

-การสอน
งาน                   
-การฝก
ปฏบิัติ
หนาท่ี
ราชการ 

งาน
บริหาร 
งานบุคคล  
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบ
ตามแบบ
ที่กําหนด 

1.2 โครงการฝกอบรมในหลักสูตร
ตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินและ
หนวยงานอื่น 

   -รอยละของจํานวนบุคลากรที่
เขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย 
(หลักสูตรเฉพาะตาํแหนง) 
(จัดสงฝกอบรม) 

การฝก 
อบรม 
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  ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 2 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัด โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการ

พัฒนา ตวัชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผูรับผิด 
ชอบ 

การ
ประเมิน 

ผล 2564 2565 2566 
2.การสรางองคกร
แหงการเรียนรู
อยางยั่งยนื 
(Learning  
Organiztion) 

1.จํานวนการ
แบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลขาวสาร 
2.การประชุม
สวนราชการ
ภายในระดับกอง 

1.1 กิจกรรม 5 ส    -จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

การเขา
รวม
กิจกรรม 

-สํานกั
ปลัด อบต. 

-ทดสอบ
ตามแบบ
ที่กําหนด 
-ทดสอบ
ปฏบิัติจริง
ผานการ
ดําเนิน
กิจกรรม
แบบมี
สวนรวม 

1.2 โครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู 
-กิจกรรมวันสําคัญตางๆ  
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

   -จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

การเขา
รวม
กิจกรรม 

1.3 โครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู 
-การประชุมผูบริหาร 
-การประชุมสวนราชการภายในระดับ
สํานัก/กอง 

   -จํานวนผูเขารวมประชุม  
เปนประจําทุกเดอืน 
(ดําเนินการเอง) 

การจัดทํา
ขอตกลง
กับสํานัก/
กองตางๆ 
ในการจัด
ประชุม
ภายใน 
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  ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัด โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการ

พัฒนา ตวัชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผูรับผิด 
ชอบ 

การ
ประเมิน 

ผล 2564 2565 2566 
3.การสรางคานิยม  
คุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือวัฒนธรรม
องคกรที่ดี 

1.จํานวนวันตอ
คนตอปที่
บุคลากรไดรับการ
พัฒนาหรือเขา
รวมกิจกรรมดาน
สงเสริมคุณธรรม 
และจิตอาสา 
2.ผลการสํารวจ
ภาพลักษณดาน
คุณธรรม
จริยธรรมของ
บุคลากรตอสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

   เขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย 
-จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

การ      
ฝกอบรม 

-งาน
บริหาร 
งานบุคคล  
-งาน
กฎหมาย
และคด ี
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบ
ตามแบบ
ที่กําหนด 

1.2 โครงการสงเสรมิการรักษาวินัย
ใหแก พนักงาน 

   พนักงานสวนตาํบลทุกคน
ผานการอบรมหลักสูตรการ
ดําเนินการทางวินัย 
(จัดสงฝกอบรม) 
 

1.3 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร  
สมาชิกสภา  ขาราชการ และพนักงาน
จาง 

   เขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมาย 
-จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 
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  ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 4 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัด โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการ

พัฒนา ตวัชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผูรับผิด 
ชอบ 

การ
ประเมิน 

ผล 2564 2565 2566 
4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
การทํางานอยางมี
ความสุข 

1. จํานวน
บุคลากรท่ีรวม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจ  ไมนอย
กวารอยละ 80 
2. การประชุม
สวนราชการ 

1.1 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจตอ
สถานท่ี อุปกรณ  และสภาพแวดลอม  
ในที่ทํางาน 

   -จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

การเขา
รวม
กิจกรรม 

-สํานัก
ปลัด อบต. 

-ทดสอบ
ตามแบบ
ที่กําหนด 
-ทดสอบ
ปฏบิัติจริง
ผานการ
ดําเนิน
กิจกรรม
แบบมี
สวนรวม 

1.2 โครงการเสริมสรางความสัมพันธ
ท่ีดีของบุคลากรในองคกร 

   -จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

การเขา
รวม
กิจกรรม 

1.3 กิจกรรมสรางความสามคัคี  ใน
การปฏิบัติงานรวมกันในองคกร   

   -จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

การเขา
รวม
กิจกรรม 
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การจัดทําแผนพฒันาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง
ที่จะชวยใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนวยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้นๆ วา IDP จึงเปนแผนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมใหมี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหนงที่สูงข้ึนตอไปในอนาคต หรือตามเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาสกําหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อนตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือนและการใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ  แตเม่ือไดมีการดําเนินกิจกรรม
ตามกรอบ IDP อยางเปนระบบบนเกณฑข้ันพื้นฐานของระดับความรู ความสามารถ หรือสิ่งที่ผูบังคับบัญชา
คาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เปนขอผูกพันหรือขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน IDP  
ก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของพนักงานรายบุคคลใหตอบรับหรือตอบสนองตอ 
ความตองการในระดับหนวยงานยอย และสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได 
 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส มีเจตนารมณสําคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบบริหารพนักงานสวนตําบล จากเดิมที่เนนพัฒนาพนักงานสวนตําบลใหมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาเปนการใหพนักงานสวนตําบลเปนผูรูรอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จของ
องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  รวมท้ังใหพนักงานสวนตําบลปฏิบัติงานโดยมุงเนนที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานไดอยางรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการนําหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อใหบุคลากรมีพื้นฐานสมรรถนะตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาสกําหนด  
 ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส จึงจําเปนตองมีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคลเพ่ือเพิ่มพูนประสิทธิภาพใหแกบุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดําเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่องแลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมคาจาง และคาตอบแทน ทําใหบุคลากร
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาสยิ่งข้ึนตอไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จําเปนตองมีความรู ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบดวย ความหมาย ประโยชน บทบาทหนาที่ของกลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทํา
แผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบดวย 

1. ผูบรหิารระดับสูง   - นายกองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส 
2. ผูบังคับบัญชาที่มีผูใตบังคบับัญชา  - ปลัด หัวหนาสวนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจาหนาที่ - นักทรพัยากรบุคคล  
4. องคกร - องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส   
บุคคลในแตละกลุมมีบทบาทและขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังตารางตอไปนี้ 
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กลุมบุคคล บทบาท/ หนาที่ความรับผิดชอบ 

นายก อบต.ไทยาวาส 1. สนับสนุนและผลกัดันใหบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ีกําหนด 
2. อนุมัติใหการจัดทํา IDP เปนกระบวนการหนึ่งที่ผูบังคับบัญชาจะตอง

ปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป 
3. ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหวางผูบังคบับัญชากับบุคลากร พรอมทั้ง

การนําแผน IDP ไปใชปฏิบัติจริง 
4. จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยาง

ตอเนื่อง  

ปลัด อบต.ไทยาวาส 
หัวหนาสวนราชการ 
ผูใตบังคับบัญชาในแตละ
สายงาน ในแตละกอง 

1. ทําความเขาใจ ผลักดันกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทํา IDP 
2. ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กําหนดขึ้น 
3. ประเมินขีดความสามารถของผูใตบังคบับัญชา เพ่ือคนหาจุดแข็งและ

จุดออนของบุคลากรในงานที่มอบหมายใหรับผิดชอบในปจจุบัน  
4. ทําความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรยีนรูเพื่อพัฒนาขดี

ความสามารถของบุคลากรเปนรายบุคคล  
5. กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
6. ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดที่บุคลากรตองพัฒนา

ปรับปรุงใหดีขึ้น  
7. ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล 1. มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง  
2. ทําความเขาใจแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ที่ผูบังคับบัญชากําหนดข้ึน

ดวยความเต็มใจและตั้งใจ 
3. รวมกับหัวหนาสวนราชการกําหนดแผนฯ เปาหมายและวัตถุประสงคใน

การพัฒนาตนเอง  
4. หาวิธีการในการทาํใหเปาหมายในสายอาชพีของตนเองและผลงานท่ี

รับผิดชอบประสบความสาํเร็จ  
5. ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรูผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผูอ่ืน 

องคการบริหารสวนตําบล
ไทยาวาส 

1. ประชุมพิจารณาใหนายกอนุมัติ เห็นดวยกับการนําเอา IDP มาใชใน
องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส 

2. จัดเตรียมแบบฟอรมการทํา IDP ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
3. ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเคร่ืองมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
4. ใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการจัดทํา IDP แกผูบริหาร

ทุกสวนราชการและบุคลากรท่ัวหมด 
5. ใหคําปรกึษาและแนะนําแนวทางการจัดทําแผน IDP กับผูบรหิารและ

บุคลากร 



6. ตอบขอซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทําแผน IDP  
7. หาชองทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธเปลี่ยน Mindset หรือ

จิตสํานึกของผูบริหารและบุคลากรในการจัดทํา IDP 
8. ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบริหารและบุคลากร 

 

 
การวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการในการพฒันาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส ไดสํารวจสภาพปญหาและความตองการการฝกอบรมของ
บุคลากรในสังกัด เพื่อใชในการวิเคราะหและกําหนดทิศทางการฝกอบรมบุคลากรใหเหมาะสมกับปญหาที่แทจริง 
โดยใหแตละคนเสนอความตองการผานผูบังคับบัญชา ประกอบดวย 

 

สวนราชการ 
การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการ 

การพัฒนาดาน
คอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การพัฒนาดานระเบียบ 
เทคนิคเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ดานธุรการ 
หรือหนังสอืราชการ 

การพัฒนาดานอื่น ๆ เชน 
การเปนผูนํา  ทักษะในการ
นําเสนองาน ทักษะในการ
พูดในที่ชุมชน 

ปลัด  
   

สํานักงานปลัด 
   

กองคลัง 
   

กองชาง 
   

 
แผนภูมิแสดงการเสนอความตองการพัฒนารายบุคคล อบต.ไทยาวาส 
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สวนการพัฒนาดานสมรรถนะนั้นบุคลากรทุกตําแหนงตองพัฒนาเหมือนกัน องคประกอบดังนี้ 
1..องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  ไดยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเปนตอการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลไทยาวาส  ไดประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลทุก 6 
เดือน ดังนี้ 

1.การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2.การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4.การบริการเปนเลิศ 
5.การทํางานเปนทีม 

2..ตําแหนงบริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถิ่น  เปนสายงานของผูบริหาร องคการ
บริหารสวนตําบลไทยาวาส ไดกําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพื่อทําหนาท่ีผูบริหารที่ดีในปจจุบันและ
อนาคต พรอมกับเตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนาํ 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชิงกลยุทธ 

3..ตําแหนงอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถิ่น  อํานวยการทองถ่ิน  องคการบริหาร
สวนตําบลไทยาวาส ไดกําหนดสมรรถนะประจําตาํแหนงงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับที่ดํารง
ตําแหนงอยูตามสายงานประจําของแตละตําแหนง จํานวน 22 สมรรถนะ 
1. การคิดวิเคราะห      2. การคนหาและการจัดการฐานขอมูล  
3. การแกไขปญหาแบบมืออาชีพ     4. ศิลปะการโนมนาวจูงใจ  
5. การใหความรูและการสรางสัมพันธ    6. การแกไขปญหาและการดาํเนนิการเชิงรุก  
7. การบริหารความเสี่ยง      8. การบริหารทรัพยากร  
9. การวางแผนและการจัดการ     10. การวิเคราะหและการบูรณาการ  
11. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน  12. การยึดมั่นในหลักเกณฑ 
13. การสรางใหเกิดการมีสวนรวมในทุกภาคสวน   14. ความคิดสรางสรรค  
15. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย   16. การกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ  
17. การสั่งสมความรู และความเชี่ยวชาญในสายอาชพี  18. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
19. การควบคุมและจัดการสถานการณอยางสรางสรรค 20. ความเขาใจในพื้นที่การเมืองทองถิ่น 
21. สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น  22. ความเขาใจผูอ่ืนและตอบสนองอยางสรางสรรค 
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ขั้นตอนการขอรับการฝกอบรมรายบุคคล 
องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส เปดโอกาสใหพนักงานในสังกัด เสนอความตองการเขารับ

การฝกอบรม ตามหลักสูตรท่ีสวนราชการคัดเลือกความเหมาะสม จากหลาย ๆ หนวยงาน กอนอันดับแรกเชน 
จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัด  อําเภอ มหาลัยตาง ๆ ที่จัดการฝกอบรมในความรูที่ตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง แตละสายงาน โดยแสดงความตองการพัฒนาและเสนอแบบแสดงเจตจํานงเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณาหลักสูตร โดยมีลําดับขั้นตอนการขอเขารับการฝกอบรมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึก 

เร่ิมต

สิ้นสุด 

บนัทึก 

พิจารณา 

1.พนักงานสํารวจหลักสูตรการอบรมที่ตองการฝกอบรมตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

2.จัดทําบันทึกเสนอหลักสูตรการอบรมใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณา 

3.ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณา 

4.จัดทําบันทึกและคําสั่ง ขออนมุัติเดินทางไปฝกอบรมเสนอผูบังคับบญัชา 

พิจารณา 5.ผูบังคับบัญชาพิจารณาวันเวลาในการเดินทาง ความเรงดวนของสถานที่ใน
การลงทะเบียน 

เบิกยืมเงิน 

 
6.สงเอกสารใหสวนราชการเก่ียวของ ในการเบิกยืมคาลงทะเบียน ฯลฯ 

7.เดินทางไปเขารับการฝกอบรมตามวันเวลา 

8.รายงานผลการฝกอบรมและสงใชเงินยืม 

9.ประชาสมัพันธเอกสารการฝกอบรมใหพนักงานในสังกัดไดศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

10.จัดเก็บเอกสารการฝกอบรมสําหรับตรวจสอบ 

เดินทาง 

 

บนัทึกรายงานผล 

 

ประชาสัมพันธ 

 

อนุมติั 

ไมอนุมติั 

ผาน 

แกไข 
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แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  Individual Development Plan (IDP) ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 
 

ตําแหนง 
(1) 

ทักษะที่ตองพัฒนา 
(2) 

เปาหมายการพัฒนา 
(3) 

วิธีการพัฒนา (4) ชวงเวลาพัฒนา (5) 
1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม 
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

2564 2565 2566 

ปลัด อบต.  
 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานทีจํ่าเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  
การคลัง งานชาง งานอํานวยการ  งาน
สาธารณสขุ งานสิ่งแวดลอม งานสภา ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   7 = การใหคําปรึกษา    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ    10 = วธิพีฒันาอื่นๆ                          

   

สํานักงานปลัด       
หน.สํานักปลัด  1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เชน งาน
อํานวยการ  งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป  งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่
ไมอยูในสวนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   7 = การใหคําปรึกษา    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ    10 = วธิพีฒันาอื่นๆ                          
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ตําแหนง 
(1) 

ทักษะที่ตองพัฒนา 
(2) 

เปาหมายการพัฒนา 
(3) 

วิธีการพัฒนา (4) ชวงเวลาพัฒนา (5) 
1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม 

7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วธิพีัฒนาอื่นๆ 

2564 2565 2566 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานแผน งบประมาณ ขอบญัญัติฯลฯ 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

นักพัฒนาชุมชน  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานสวัสดิการชมุชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอาย ุดอยโอกาส งานสตรี  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

 
 

   

นักทรัพยากรบุคคล  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานเล่ือนขั้น เลือ่นระดับ งานประเมิน
สวสัดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งาน
เงนิเดือน คาจาง  คาตอบแทน งานเคร่ืองราช 
งานฝกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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ครผููแลเด็ก 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานอาํนวยการ  งานบรหิารงานทั่วไป  
งานประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่ไมอยูใน
สวนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานจางตามภารกิจ       
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา

ชุมชน 
1.สมรรถนะหลัก 
2.ทักษะดานดิจิทัล 
3.สมรรถนะประจําสายงาน 
งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอาย ุดอยโอกาส งานสตรี  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

ผูชวยเจาพนักงานธรุการ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานอาํนวยการ  งานบรหิารงานทั่วไป  
งานประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรยีนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานขับรถยนต 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน เรียนรูการบํารุงรักษาเคร่ืองยนต  
มารยาทการใชรถใชถนน เครื่องหมายจราจร 
ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
8 = การมอบหมายงาน  10 = วธิพีัฒนาอื่นๆ 
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พนักงานขับเคร่ืองจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกน้ํา) 

1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน เรียนรูการบํารุงรักษาเคร่ืองยนต  
มารยาทการใชรถใชถนน เครื่องหมายจราจร 
ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะประสบการณในการ
ทํางานตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน               
8 = การมอบหมายงาน  10 = วธิพีัฒนาอื่นๆ 

   

นักการ 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน การรักษาเวลาปดเปดสํานักงาน  งาน
บริการ งานทําความสะอาด มารยาทในการ
ตอนรับ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะประสบการณในการ
ทํางานตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
8 = การมอบหมายงาน  10 = วธิพีัฒนาอื่นๆ 

   

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาทีใ่นตําแหนง 
เชน งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวยั  การ
เขียนโครงการ  งานประเมิน ผลการศึกษา 
งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะประสบการณในการ
ทํางานตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
 
 

   

พนักงานจางทั่วไป       
คนงาน 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบํารุงรักษา ตนไม สนามหญา  งาน
บํารุงรักษาเคร่ืองยนตในเบ้ืองตน  งาน
ออกแบบและตกแตงตนไมเล็กใหญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะประสบการณในการ
ทํางานตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
8 = การมอบหมายงาน  10 = วธิพีัฒนาอื่นๆ 

   

คนงานประจํารถขยะ 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานอนามัยสิ่งแวดลอม  การคัดแยก
ประเภทขยะ  งานบรกิาร  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะประสบการณในการ
ทํางานตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
8 = การมอบหมายงาน  10 = วธิพีัฒนาอื่นๆ 
 
 
 

   



กองคลัง       
ผูอํานวยการกองคลัง  1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน  งานอํานวยการ  งานบริหาร งานการ
คลัง  งานงบประมาณ  งานสวสัดกิาร  งาน
การเงนิ  การบัญช ี การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   7 = การใหคําปรึกษา    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ    10 = วธิพีฒันาอื่นๆ                          

   

นักวิชาการเงินและบัญชี  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการเงิน  การบัญช ี งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม 
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน          
9 = ติดตามผูมีประสบการณ    10 = วิธพีฒันาอื่นๆ 

   

เจาพนักงานการเงินและ
บัญช ี

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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เจาพนักงานพัสด ุ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏบิัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานจางตามภารกิจ       
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ

รายได 
1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน   
  ตําแหนง 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธพัีฒนาอื่นๆ 

   

ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน   
  ตําแหนง 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรยีนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพฒันาอื่นๆ 

   

ผูชวยเจาพนักงานธรุการ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน   
  ตําแหนง 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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กองชาง       
ผูอํานวยการกองชาง  1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชนงานดานการออกแบบ การเขียนแบบ 
ประมาณราคา ควบคุมการกอสราง และงาน
อื่นๆ ที่เก่ียวกับงานชาง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   7 = การใหคําปรึกษา    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ    10 = วธิพีฒันาอื่นๆ          

   

นายชางโยธา  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชนงานดานการออกแบบ การเขียนแบบ 
ประมาณราคา ควบคุมการกอสราง งานอื่นๆ   

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พ่ีเลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
 

   

ผูชวยเจาพนักงานธรุการ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานอาํนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธ ี งานท่ีไมอยูใน

สวนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

ผูชวยนายชางไฟฟา 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.ทักษะดานดิจิทัล 
4.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน   
  ตําแหนง 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะการทํางานตาม
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
3 = แลกเปลีย่นเรียนรู   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝกอบรม  
7 = การใหคําปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูมีประสบการณ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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พนักงานจางทั่วไป       
คนงาน 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบํารุงรักษา ตนไม สนามหญา  งาน
บํารุงรักษาเคร่ืองยนตในเบ้ืองตน  งาน
ออกแบบและตกแตงตนไมเล็กใหญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะประสบการณในการ
ทํางานตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรยีนรูจากการปฏิบัติงาน                             
8 = การมอบหมายงาน  10 = วธิพีัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานผลิตน้ําประปา 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบํารุงรักษา ตนไม สนามหญา  งาน
บํารุงรักษาเคร่ืองยนตในเบ้ืองตน  งาน
ออกแบบและตกแตงตนไมเล็กใหญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะประสบการณในการ
ทํางานตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
8 = การมอบหมายงาน  10 = วธิพีัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานจดมาตรนํ้า 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบํารุงรักษา ตนไม สนามหญา  งาน
บํารุงรักษาเคร่ืองยนตในเบ้ืองตน  งาน
ออกแบบและตกแตงตนไมเล็กใหญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่กําหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

2. พัฒนาทักษะประสบการณในการ
ทํางานตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

1 = ศึกษาดวยตนเอง    2= เรียนรูจากการปฏิบัติงาน                             
8 = การมอบหมายงาน  10 = วธิพีัฒนาอื่นๆ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-41- 
บทที่ 7 

การติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสําคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
ความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผูเก่ียวของทุกฝายควรรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององคการ 
 
วิธีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
  1.กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตองทํารายงานผลการเขารับการอบรม  เพื่อเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  2.ใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1 อยางนอย 2 ระยะ คือ ภายหลังการอบรม 3 เดือน และ 6 เดือน 
  3.นําขอมลูการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกับ
ความตองการตอไป 
  4.ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนระดับ  ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  5.ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป 
(LPA) โดย core team  ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ 60 
  องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  ตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงได
กําหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําป 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งท่ีจะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายที่องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาสตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส  ใหมีคุณลักษณะตามที่เทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบลตองการ โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เปน Competency ที่บุคลากรทุกตําแหนงภายในมหาวิทยาลัยตองมี ซึ่งจะเปน Competency  ท่ี
ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และความสามารถหลักขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส ประกอบดวย 
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       1.1) การมุงเนนที่ผูรับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็วซึ่งผูรับบริการอาจ
เปนไดทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย 
สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของสถาบัน
มากกวาประโยชนสวนตน 
       1.3) การมุงมั่นเพื่อบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation): ความมุงมั่นจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานท่ีมีอยูโดยมาตรฐานน้ีอาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือ
เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก โดดเดน และทาทาย 
       1.4) ใฝเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทํางาน 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 
       1.5) การทํางานเปนทีม ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งในทีมงาน
หนวยงาน หรือสถาบันโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการ
สรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปน Competency ท่ีใชเฉพาะตําแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการองคการ
บริหารสวนตําบลไทยาวาส เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบดวย 
       2.1) ความรูและความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและ
ขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวของกับงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะความชํานาญที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทําหรือ
คุณลักษณะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบล 
       2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการ
โดยคํานึงถึงการใชทรพัยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 

  รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจําป 
  การพิจารณาความดีความชอบประจําปบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส       
อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละปงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบล เปนสําคัญ 
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นโยบายในการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส 
 

1. นโยบายดานโครงสรางการบริหาร   
มีโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวนราชการ ไดแก สํานักปลัด กองคลัง กองชาง  

จําแนกออกตามสวนราชการดังนี้ 
  สํานักงานปลัด                   
  1. งานบริหารงานทั่วไป                  
  2. งานนโยบายและแผน           
  3. งานกฎหมายและคดี               
  4. งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน       
  5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6. งานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

  กองคลัง  
  1. งานการเงนิ 
  2. งานบัญช ี
  3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 

  กองชาง 
  1. งานกอสราง 
  2. งานการออกแบบและควบคุมอาคาร 
  3. งานสาธารณูปโภค 
 

2. นโยบายดานอัตรากําลัง  
 มีการจัดทํากรอบอัตรากําลัง  3 ป  โดยภาระคาใชจายดานบุคลากรตองไมเกินรอยละ  40  

ของงบประมาณรายจาย  และการจัดคนลงสูตําแหนงโดยพิจารณาจากความรูความสามารถ  เพื่อใหองคกรไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

 
3. นโยบายดานการบริหารจัดการองคความรู 
มีการสนับสนุนและสงเสรมิใหพนักงานสวนตําบลทุกคน  ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง  เชน  การฝกอบรม  หรือศึกษาดูงาน  การประชุมประจําเดือน  
 

 
 
 
 
 
 


