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คำนำ 
 

การบริหารบุคลากรของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน โดยบุคลากร  
ในพ้ืนที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล กระทรวง กรม เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งบางภารกิจต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย คล่องตัว และเสริมสร้างขีด
สมรรถนะของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจของท้องถิ่น
ในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 
2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงภารกิจ  อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตน    
เพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการ
พัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม  

 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม        
จะได้นำไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างม ีประสิทธิภาพต่อไป  
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บทท่ี 1 
บทนำ  

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานส่วนตำบล 
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท 
และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพ่ือเป็น พนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐาน      
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ 
หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค ์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตร
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน        
ในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงาน พนักงานส่วนตำบล        
(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2545 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนา พนักงานส่วนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ในการจัดทำแผนการพัฒนาต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มีระยะเวลา 
3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมขององค์การ
บริหารงานส่วนตำบลตูม ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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องค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู  
และพนักงานจ้าง ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทำแผนอัตราข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด    
โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากำลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่น  เช่นกัน โดยกำหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก กล่าวคือ 
  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทำงานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการ   ของประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านกาติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะ
ติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปฟริเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 
  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะและทันสมัย ต้องทำงาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 
 
 
 
 
 
 

/1.ข้อมูล... 
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1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลัง  

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ไว้  ดังนี้ 
 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ 
  1.1  งานบริหารงานทั่วไป   
  1.2  งานนโยบายและแผน     
  1.3  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
  1.4  งานการเจ้าหน้าที่   
  1.5  งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย   

1.6  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์  
  1.7  งานสวัสดิการสังคม 
 2.  กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งานคือ 
  2.1  งานการเงิน   

2.2  งานบัญชี   
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
 3.  กองช่าง  แบง่ส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง   
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค   

3.4  งานผังเมือง   
 4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา   
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 5. หน่วยตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการตรวจสอบงานระบบบัญชี 
งานตรวจสอบทรัพย์สิน งานตรวจสอบด้านการจัดการ งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
  5.1  งานตรวจสอบระบบบัญชี 
  5.2  งานตรวจสอบทรัพย์สิน 
  5.3  งานตรวจสอบด้านการจัดการ 
  5.4  งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
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2. อัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  

อัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

ที ่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานคร ู
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 20-3-00-1101-001 นายสำรวย  กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น กลาง  
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      

2 20-3-01-2101-001 นายธานินทร์  บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักบริหารงานท่ัวไป อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
3 20-3-01-3101-001 นางฐิติพรรณ  แย้มโพธ์ิกลาง นักจดัการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ชำนาญการ  
4 20-3-01-3801-001 นางจุไรรตัน์  ทอดรอด นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชำนาญการ  
5 20-3-01-3103-001 นางสาวชลภสัสรณ์  พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชำนาญการ  
6 20-3-01-3102-001 นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชำนาญการ  
7 20-3-01-3401-001 นางสาวลักษณารัตน์  ปักษา นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ  
8 20-3-01-4101-001 สิบเอกศุภกฤต  งอนสระน้อย เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
9 20-3-01-4805-001 นายปิยะ  วีระศร เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทั่วไป ชำนาญงาน  

10 20-3-01-3105-001 ว่าง นิติกร นิติกร วิชาการ ปก./ชก. ประชาสัมพันธ์รับโอน/ยา้ย 
11 20-3-01-4601-001 ว่าง เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทัว่ไป ปง./ชง. ประชาสัมพันธ์รับโอน/ยา้ย 
12 - นางโชติกา  ซอพรมราช - คนงานท่ัวไป พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

13 - นายสมหมาย  ประโรกจิจักร ์ - คนงานท่ัวไป พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

14 - นางสาวพิมพ์ปวีณ์  อ่ำอินทร ์ - คนงานท่ัวไป พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

 
 

 
 

/ที่ ... 
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ที ่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานคร ู
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

15 - นางสาวมณรีัตน์  ชดตะค ุ - คนงานท่ัวไป พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

16 - นายประวตัิ  พึ่งวีระวงศ์ - พนักงานขับรถยนต ์ พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

17 - นายณัฐวุฒิ  จรโคกกรวด - พนักงานขับรถยนต ์ พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

18 - นายอนิวัฒน์  เอียดตะค ุ - พนักงานขับรถยนต ์ พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

 กองคลัง      
19 20-3-04-2102-001 นางศิริพร  เฉื่อยกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
20 20-3-04-3202-001 นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชำนาญ นักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง วิชาการ ชำนาญการ  
21 20-3-04-3201-001 นางสุทารัตน์  พุดดอน นักวิชาการเงินและบญัชี นักวิชาการเงินและบญัชี วิชาการ ชำนาญการ  

22 20-3-04-3203-001 นางสาวสุกัญญา  สญัพรมราช นักวิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ วิชาการ ชำนาญการ  
23 - ว่าง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ พนักงานจ้างตามภารกิจ -  
 กองช่าง      

24 20-3-05-2103-001 นายบุญชอบ  จรจังหรดี ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
25 20-3-04-4701-001 นายทักษ์ดนัย ยาตะค ุ นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป อาวุโส  
26 20-3-04-4701-002 นายธงชัย สิงหวิสัย นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป อาวุโส  

27 - นายอภิชาติ ชิมสำโรง - คนงานท่ัวไป พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 



- 6 - 
 

ที ่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานคร ู
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
28 20-3-08-2107-001 นางสุภาวดี  สิงหวสิัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา อำนวยการท้องถิ่น ต้น  

29 20-3-08-3803-001 นางสาวมิรันตี  ศิริเมฆา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ  

30 20-3-08-6-6-00469 นางสาวณภัทร์  บรรลังค ์ คร ู คร ู พนักงานครู อบต. 
วิทยฐานะครู
ชำนาญการ  

31 20-3-08-6-6-00470 นางปุณมนัส  ทองอิ่ม  คร ู คร ู พนักงานครู อบต. -  
32 20-3-08-6-6-00471 นางวิภารัตน์  ชินสำโรง  คร ู คร ู พนักงานครู อบต. -  
33 - นางชอบ  กลิ่นตะคุ - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) พนักงานจ้างตามภารกิจ - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 – 7 

เม.ย. 64 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

34 - นางเกรียงสวรรค์ วิจิตรกิ่ง - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) พนักงานจ้างตามภารกิจ - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 
ก.ย. 63 (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

35 - นางสาววาสนา  มาสำโรง - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62  (ยังมีภารกิจที่
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

36 - นางสายมั่น  พะวันพรมราช - คนงานท่ัวไป พนักงานจ้างทั่วไป - สัญญาจ้าง 3 ต.ค. 59 - 30 
ก.ย. 60 (ยังมีภารกิจท่ี
จะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
64) คงตำแหน่งไว้ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน      
37 20-3-12-3205-001 นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบัติการ  

 



 
บทท่ี 2 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อันประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 3 

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 

  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย 
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความสำเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทำยุทธศาสตร์นั้นคือการกำหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตูม นั้น ต้องเป็นการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
นั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสำเร็จผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นำ เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้
ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กำหนดกระบวนในการจัดทำ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อำเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการกำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (องค์การบริหารส่วนตำบลตูม) นั้น เป็น
การศึกษาข้อมูลประกอบที่สำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้ทำการศึกษา
และทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้อง  ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั ้น จึงดำเนินการกำหนด
ประเด็นสำคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การทำ HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทำให้องคก์รบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการทำ HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทำให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการดำเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจำนวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความสำคัญกับจุดอ่อน เป็นลำดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จำกัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการทำ HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทำ HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทำยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดทำ 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทำให้องค์กรเห็นถึงนัยสำคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทำให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดำเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอ่ืนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล้วนำมาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ดำเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทำให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
  ขั้นตอนที่ 5 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สำคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดลำดับความสำคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และทำการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมแล้ว ลำดับถัดมา ดำเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกให้
เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนำชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มากำหนด
ตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกำหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์
ของยุทธศาสตร์ และควรกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมา   
  ขั้นตอนที่ 6 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกำหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสำเร็จด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปกำหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนำไปสู่การ
ประเมินผลงานประจำปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน  เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า  และ
ความสำเร็จ ทั้งนี้เพ่ือนำมาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กำหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร 
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 
 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 

  ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนำข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทำข้ึนนั้นสามารถนำมาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กำหนดที่มาของข้อมูลเพ่ือนำมาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมของ
บุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซ่ึงประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในสำนักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมกำลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบญัชา 

สรุปการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการอบรมของบุคลากร 
  จากการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วย 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพ่ือสอบถามถึงปัญหาและความต้องการฝึกอบรม สรุปผลการสำรวจ
สภาพปัญหาและความต้องการในการอบรมของบุคลากร ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 33 คน (จากทั้งหมด 4 กอง/ส่วน 1 หน่วย จำนวน 34 คน ข้อมูล 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) คิดเป็นร้อยละ 97.06 มีการกระจายของข้อมูลอย่างครอบคลุมทั่วถึงท้ังเพศ อายุ 
การศึกษาประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.70 และเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 33.30 ตามลำดับ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมา อายุ 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.40 อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.20 และอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3 
ตามลำดับ 

 
 

/4. ผู้ตอบแบบสอบถาม... 
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4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.60 
รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 24.20 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.    
คิดเป็นร้อยละ 12.10 และต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลำดับ 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานส่วนตำบล คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 27.30 และพนักงานจ้างตามภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามลำดับ 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ/พนนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
27.30 รองลงมาดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 21.20 ประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น คิดเป็นร้อยละ 12.10 รองลงมาครู/ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 9.10 
รองลงมาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส คิด
เป็น   ร้อยละ 6.1 เท่ากัน และประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลำดับ 

7. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คิดเป็นร้อยละ 
48.50 สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 27.30 สังกัดกองคลัง คิดเป็นร้อยละ 
12.10 สังกัดกองช่าง คิดเป็นร้อยละ 9.10 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.00  

8. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุราชการ/งาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75.80  
รองลงมา อายุราชการ/งาน 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.20 อายุราชการ/งาน 4 – 6 ปีจำนวน คิดเป็นร้อย
ละ 9.10 ตามลำดับ 

ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการฝึกอบรม 
  9. ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ ของบุคลากรในสังกัดถูกนำไปใช้ในการกำหนด
แนวทางในพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุป ดังนี้ 

ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กร 
ด้านบุคคล 
1. ยังขาดความเชื่อม่ันของการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
2. ขาดโอกาสในการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
3. ขาดโอกาสในการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
4. สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง 
5. ปัญหาสุขภาพร่างกาย 
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
7. ขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน 
8. ต้องการความรู้เพ่ิมเติม 
9. ความรู้ด้านการบริหาร 
10. บุคลากรไม่ทราบบทบาทหน้าการปฏิบัติงานของตนเอง 

1. กฎ ระเบียบ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
2. วิธีปฏิบัติงานตามระเบียบไม่ชัดเจน 
3. ระยะเวลาการจัดโครงการอบรมอยู่ในช่วงที่มี
งานมาก 
4. ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย/ 
ระเบียบกฎหมาย 
5. งานกิจกรรม โครงการ จากหน่วยงานนอก
กระทบกับงานงานในหน้าที่ 

ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ 
1. เครื่องมือในการการปฏิบัติงานและยานพาหนะไม่พร้อม 
2. อุปกรณ์ไม่ครบ 
3. ขาดแคลนอุปกรณ์และทรัพยากรบุคคล 
4. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า 
5. การใช้อุปกรณ์ สถานที่ไม่พอเพียง 

6. พ้ืนที ่สภาพแวดล้อม คน 
7. พ้ืนที่คับแคบ 
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ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กร 
ด้านบุคคล 
1. ยังขาดความเชื่อม่ันของการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
2. ขาดโอกาสในการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
3. ขาดโอกาสในการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
4. สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง 
5. ปัญหาสุขภาพร่างกาย 
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
7. ขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน 
8. ต้องการความรู้เพ่ิมเติม 
9. ความรู้ด้านการบริหาร 
10. บุคลากรไม่ทราบบทบาทหน้าการปฏิบัติงานของตนเอง 

1. กฎ ระเบียบ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
2. วิธีปฏิบัติงานตามระเบียบไม่ชัดเจน 
3. ระยะเวลาการจัดโครงการอบรมอยู่ในช่วงที่มี
งานมาก 
4. ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย/ 
ระเบียบกฎหมาย 
5. งานกิจกรรม โครงการ จากหน่วยงานนอก
กระทบกับงานงานในหน้าที่ 

ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ 
1. เครื่องมือในการการปฏิบัติงานและยานพาหนะไม่พร้อม 
2. อุปกรณ์ไม่ครบ 
3. ขาดแคลนอุปกรณ์และทรัพยากรบุคคล 
4. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า 
5. การใช้อุปกรณ์ สถานที่ไม่พอเพียง 

6. พ้ืนที ่สภาพแวดล้อม คน 
7. พ้ืนที่คับแคบ 

 

ด้านงบประมาณ 
1. งบประมาณมีจำกัด 

 

 
10. หลักสูตรตามความต้องการอบรม 

  ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความต้องอบรมหลักสูตรทางวินัยมาเป็นลำดับที่ 1 สะท้อนให้
เห็นว่าผู้ตอบแบบสำรวจอาจมีความอยากรู้ระเบียบที่มีผลกับการทำงานของตนเองหาก เพ่ือให้การทำงานได้
อย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหากับการต่อความก้าวหน้าในอาชีพ อาจรู้สึกไม่ปลอดภัยในการทำงานจึงอยากรู้ผลการ
ของการทำงานหากไม่ถูกต้อง และเมื่อถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับการเข้าตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้ตนเองได้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดความม่ันคงในอาชีพของตนเอง 

หลักสูตรที่มีความต้องการอบรม 
  รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายนี้  

11. ระยะเวลาการฝึกอบรม   
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความประสงค์เข้าอบรมระยะเวลา 2-3 วัน คิดเป็น     ร้อยละ 

81.80 รองลงมาระยะเวลา 5-7 วัน คิดเป็นร้อยละ 15.20 และระยะเวลา 10 วันขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
3.00 ตามลำดับ 

 
 

/12. สถานที่ ... 
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12. สถานที่ฝึกอบรม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมีความประสงค์เข้าอบรมภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา       คิดเป็น

ร้อยละ 75.80 รองลงมาอบรมต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 15.20 และจังหวัดในเขตภาตตะวันออกเฉียงเหนือ 
คิดเป็นร้อยละ 9.10 ตามลำดับ 

13. หน่วยงานฝึกอบรม  
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมีประสงค์อบรมกับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
คิดเป็นร้อยละ 75.80 รองลงมาหน่อยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.10 เท่ากัน และ
หน่วยงนเอกชน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามลำดับ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงานสังกัด องค์การบริหารส่วน

ตำบลตูม จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือนำ
ข้อมูลที่เป็นจริง มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การ
ประเมินติดตามผลการอบรมให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนฝึกอบรม
ประจำปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่นในส่วนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากำลังคนที่มีอายุ
ในวัยกลางคน ช่วงปลายอายุการรับราชการ ซึ่งกำลังคนดังกล่าวเป็นกำลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในเรื่องการปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ต้องใช้แรงงานในการปฏิบัติงาน ประกอบกับพนักงานจ้างที่
มีอยู่จำนวนไม่เพียงพอกับลักษณะงานที่ต้องใช้แรงงานในงานโครงการ กิจกรรม ทั้งนี้เรื่องของจำนวนกำลังคน
ซึ่งเกิดจากการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการ
บริหารงานบุคคลจำเป็นต้องเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการงานให้กับบุ คลากร เพ่ือลดการใช้กำลังคน            
ลดระยะเวลา โดยการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
 
สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มี
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทำ 
HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมคีวามพรอ้มที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร มีจิตสำนึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- มีผู้นำองค์กรที่เข้มแข็ง 
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   2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรมกีารแบ่งกลุ่มที่เกิดจากความคิดทัศนคติที่แตกต่างกัน 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจนในบางตำแหน่งงาน 
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ และทักษะที่จำเป็นในการ  

                                  ทำงานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
   - ด้านอัตรากำลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องคค์วามรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง 
                                 จริงจังและต่อเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทำงานแบบบูรณาการ 
   3. โอกาส (Opportunities) 
   - องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
   - หน่วยงานอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงปัญหาความต้องการจากภาคประชาชน 
   - มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ  

  ของรัฐ 
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักท่ีสำคัญต่อประชาชนในพ้ืนที่ 

   4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสำคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออำนวย ต่อการปฏิบัติงาน 
- มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก หลากหลายหน่วยงาน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร 
- ได้รับงานมอบหมาย งานนโยบาย จากส่วนกลาง แต่ขาดการสนับสนุนเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/วิเคราะห์... 
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 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต. 
2. มีบุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด 
   รอบครอบลดพฤติกรรมเสี่ยงตอ่การทุจริต 
4. บุคลากรมีความต้องการการพัฒนาศึกษาหาความรู้
เพิม่เติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว  โดยสามารถ
ใช้ความสัมพันธ์ในการประสานงาน 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ทำงานในลักษณะเช่ือความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการและ
เหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. มีอัตราว่างหลายตำแหน่ง 
5. บุคลากรขาดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
6. พนักงานส่วนใหญ่มีบ้ านอยู่ในพื้นที่อาจทำให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์ 
7. มีพนักงานบรรจุใหม่ท่ียังขาดประสบการณ์ในการทำงาน 

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำงานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทำงาน
และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. ผู้บริหารให้ความสำคัญด้านงบประมาณในการพัฒนา
บุคคลากร 

ข้อจำกัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
3. พ้ืนท่ีกว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
8. ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
(ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. การเดินทางสะดวก 
2. ชุมชนยังมคีวามเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารและการ 
    ทำงาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
5. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่  ๆ ที่ ได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางในตำแหน่ง วิชาชีพ/
ทักษะ 
2. พื้นที่พัฒนากว้าง มีลักษณะทางภูมิศาสตร์หลากหลาย 
สง่ผลต่อความหลากหลายของปัญหาและความต้องการ ทำให้
บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต. 
2. มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับชุมชน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ สภาพพื้นที่  
ทัศนคติของประชาชนได้ด ี
4. บุคลากรมีการพฒันาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการช่วย
ให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 

ข้อจำกัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติในชุมชน การ  ดำเนินการทางวินัยเป็นไปไดย้ากมัก
กระทบญาติพี่น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ 
ครอบคลมุภารกจิ ของ อบต. 
 

 

 

 
/การพัฒนา... 
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การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตูม  แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556  
ประเด็นนโยบายของผู้บริหาร อบต. 
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  1.2 ส่งเสริมให้มีโครงการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และขยายโอกาส 
  1.3 สนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเงินกู้ระยะสั้น 
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผลผลิตคุณภาพสินค้าตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความม่ันคง  และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
  1.6 ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดชุมชน  ศูนย์ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล 

2. นโยบายด้านสังคม 
  2.1 ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนมีความสามัคคีปรองดองและเอ้ืออาทรต่อกันและต่อชุมชน 
  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและช่วยเหลือ
ชุมชนเมื่อมีภัยต่าง ๆ เกิดข้ึน 
  2.3 ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  และผู้ป่วยโรค
รา้ยแรง  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจการพัฒนาสตรีโดยเที่ยงธรรมและทั่วถึง 
  2.4 ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสถาบันครอบครัวภายในตำบลให้ตำบลให้เข้มแข็ง  และ
อบอุ่นซึง่เป็นหน่วยพื้นฐานในด้านเศรษฐกิจและเปน็ภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครัวเรือน 
  2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนและสังคม 

3. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1 ดำเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านภายใน
ตำบลให้ประชาชนได้สัญจรไปมา  และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก 
  3.2 ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.3 ประสานงานกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายเขตการไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้านและทุกครัวเรือน 

4. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
  4.1 ดำเนินการขุดลอกคลอง  เหมือง  เพ่ือให้ราษฎรมีน้ำเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค  
ก่อสร้างรางระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   
  4.2 ดำเนินการซ่อมแซม  เจาะน้ำบาดาลและประปา  เพ่ือให้ประชาชนในตำบลมีน้ำเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 
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5. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร 
  5.1 ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
  5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. ในรูปแบบประชาคมหมู่บ้านและ
ตำบล 
  5.3 สนับสนุนให้มีสภาที่ปรึกษาพัฒนาตำบล 
  5.4 จัดทำแบบพัฒนารายได้  โดยปรับปรุงข้อมูลฐานภาษี  ตลอดจนดำเนินการจัดเก็บภาษี
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  5.5 จัดระบบการให้บริการประชาชน  ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานอย่าง
ทั่วถึง 
  5.6 สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน  อสม. อปพร. และ ตชต.  มีความเข้มแข็ง 
  5.7 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต. ให้ประชาชนได้ทราบ 
  5.8 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ อบต. ทั้งพนักงานส่วนตำบล  และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

6. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  6.2 ควบคุมและกำจัดมลพิษ  มลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  6.3 ฝึกอบรมสัมมนาแก่ผู้นำชุมชน  ประชาชนในตำบล  เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.1 พัฒนาสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษและ
มลภาวะ 
  7.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ  เพื่อเพ่ิมและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 
  7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  ตลอดจนการศึกษาตลอด
ชีวิตให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและเท่ียงธรรม 
  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
  7.5 ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  7.6 สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
  7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน  ตำบล  และต่างตำบลให้เยาวชน
และประชาชนได้มีส่วนร่วม 

8. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการออกกำลังการเพ่ือสุขภาพ 
  8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนสุขภาพ  เพ่ือดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพอนามัย
ประชาชนภายในตำบลให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อต่าง ๆ 
  8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกคนในตำบล 
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9. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9.2 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
  9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรอบรมและฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน 

10. นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 
            10.1. จัดบรรยากาศที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับ
ประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา" 
            10.2 เพ่ิมทักษะ ความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 
            10.3 ปรับปรุง และพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
            10.4 เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการมากขึ้น โดย 
 

บันทึกข้อความงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 
89901/- ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่ 5 
 



บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ถูกนำมาสรุปเพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ใหม่ และจัดทำเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจ     
ในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นผู้คุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะสูง เปี่ยมใจในการ
บริการ ด้วยเข้าถึงประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสำเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม 
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักสำคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ 

ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 
  3. สร้างภาวะผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กำหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา) 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบการรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล 

1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร ไม่
เกินร้อยละ 1 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
2. จำนวนบุคลากรได้รบัการพัฒนาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมด 
3. กิจกรรมการส่งเสริมยกย่องบุคลากร 
 

2. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ) 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
เพ่ือนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานเชิง
บวกให้เพิ่มมากขึ้น 

1. ข้าราชการกรมท่ีผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของต่อการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. การจัดการความรู้บุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร   
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กรเพ่ือไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีความ
พร้อมในการสนับสนุน ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร 

1. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 
3. จำนวนความรู้/บทความ/ 
4. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เสริมสร้างค่านิยมในวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีแก่บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมการมาส่วนร่วมของบุคลากร
ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

1. มีการดำเนินการประกาศคุณธรรมจริยธรรมและ
ประชาสัมพันธ์ 
2. การพัฒนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม 
และจิตอาสา 
3. มีการดำเนินกจิกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

5. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายการทำงาน 
กลยุทธ์ที่ 5.๑ การส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จัก
แก่สังคม ชุมชน ในแง่มุมต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
ทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร 

1. มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการทำงาน 
2. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสร้างเครือข่ายในการทำงาน 
3. มีการประสานงาน การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ ในองค์กร (การแจ้งข้อมูลข่าวสาร  
หนังสือแจ้งเวียน เวปไซต์ ไลน์กลุ่ม เฟสบุค) 

 
 

/ บทที่ 6 ... 
 



บทท่ี 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้พิจารณาและ
ให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน 1 อัตรา 
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย  

1. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 1 อัตรา 
2. นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน 1 อัตรา 
3. นักพัฒนาชุมชน     จำนวน 1 อัตรา 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จำนวน 1 อัตรา 
5. นักทรัพยากรบุคคล     จำนวน 1 อัตรา 
6. นักวิชาการเกษตร      จำนวน  1 อัตรา 
7. เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 1 อัตรา 
8. เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา 
9. นิติกร (ว่าง)      จำนวน  1 อัตรา 
10.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ว่าง)   จำนวน  1 อัตรา 
11.  คนงานทัว่ไป               จำนวน 4 อัตรา 
12.  พนักงานขับรถยนต์     จำนวน 3 อัตรา 

กองคลัง ประกอบด้วย  
1. ผู้อำนวยการกองคลัง     จำนวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการคลัง     จำนวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี    จำนวน 1 อัตรา  
4. นักวิชาการพัสดุ     จำนวน 1 อัตรา 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จำนวน 1 อัตรา 

  กองช่าง ประกอบด้วย  
1. ผู้อำนวยการกองช่าง     จำนวน 1 อัตรา 
2. นายช่างโยธา      จำนวน 2 อัตรา 
3. คนงานทัว่ไป      จำนวน 1 อัตรา 

  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย  
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการศึกษา     จำนวน 1 อัตรา 
3. คร ู       จำนวน 3 อัตรา 
4. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     จำนวน 2 อัตรา 
5. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)     จำนวน  1 อัตรา 
6. คนงานทั่วไป      จำนวน  1 อัตรา 

  หน่วยตรวจสอบ ประกอบด้วย  
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน    จำนวน 1 อัตรา 

/ การกำหนด... 
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  การกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น 
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทำงาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการทำงาน การ
มอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้คำปรึกษาแนะนำ การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็น
ต้น   

  การกำหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให้การติดตามความสำเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้       
ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสำเร็จได้ ในการกำหนด
ตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สำหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
1. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลท้ังระบบ (สรรหา 
พัฒนา และรักษา) 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ พัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท้ัง
ระบบให้ยุติธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ ส่งเสริม
และพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ พัฒนา
ระบบการรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
บุคคล 

1. เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของจำนวน
บุคลากรท้ังหมด 
2. จำนวนบุคลากร
ได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด 
3. กิจกรรมการส่งเสริม
ยกย่องบุคลากร 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เผยแพร่ขอบ อบต. ด้วยจรรยาพนักงาน 
พนักงานส่วนตำบล 
3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
 
4. โครงการตั้งจุดบริการประชาชน 
 
5. การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
6. โครงการ อบต. เคลื่อนท่ี 
 
7. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
กับหน่วยงานภายนอก 
8. โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมในช่วง
เข้าพรรษา  

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 

- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของบุคลากรกรมท่ีรู้ 
ข้อบังคับ 
- มีผู้เข้ารับบริการอย่างน้อย ร้อย
ละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการ 
ตามเป้าหมาย 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
- มีผู้เข้ารับบริการอย่างน้อย ร้อย
ละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีกำหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
2. การพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะ (ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ) 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ ส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ 
เพื่อนำไปสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ สร้าง
เสริมทัศนคติในการ
ทำงานเชิงบวกให้เพิ่ม
มากขึ้น 

1. จำนวนกิจกรรม/
โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 
2. จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ 
3. จำนวนความรู้/
บทความ/ 
4. ผลงานนวัตกรรมท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัล 

1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน อบต. ตูม และผู้นำชุมชน 
 
2. การเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. การพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
4. การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของ อบต.  
5. การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงาน
ใหม่ 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ ครู 
ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
7. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
กับหน่วยงานภายนอก 
8. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 
 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 

- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมตามสายงาน 
 
- ร้อยละของข้าราชการท่ีผ่านการ
ทดลองงาน 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนา ด้านเทคโนโลยี 
 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการพัฒนาด้านกฎหมาย 
ระเบียบ 
- บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ร้อยละ 100 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละ 100 ของ สำนักงานกอง
การศึกษาและ ศพด. มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างเพียงพอ 

การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ี 
กำหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
3. การจัดการความรู้
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์กร   
กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ 
ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมภายในองค์กรเพื่อ
ไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ พัฒนา
สมรรถนะพนักงานให้
มีความพร้อมในการ
สนับสนุน ยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กร 

1. จำนวนกิจกรรม/
โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 
2. จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ 
3. จำนวนความรู้/
บทความ/ 
4. ผลงานนวัตกรรมท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัล 

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการ
ให้คำปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้างผู้บังคับบัญชา
ท่ีเป็นเลิศ 
2. โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For 
Line Manager) 
3. โครงการประกวดแผน กิจกรรมการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
4. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
กับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 

 
✓ 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 
✓ 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 
✓ 

 

- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 
- ความสำเร็จของ Road Map 
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา 
- จำนวนผู้บริหารท่ีได้รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีกำหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

4. การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ 
เสริมสร้างค่านิยมใน
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี
แก่บุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ 
ส่งเสริมการมาส่วน
ร่วมของบุคลากรใน
การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 

1. มีการดำเนินการประกาศ
คุณธรรมจริยธรรมและ
ประชาสัมพันธ์ 
2. การพัฒนาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้านส่งเสริม
คุณธรรม และจิตอาสา 
3. มีการดำเนินกิจกรรม/
โครงการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีตำบลตูม 
2. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบกิจการของ อบต. 
3. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์วันท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย 
 
4. โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 
5. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 
6. โครงการ Big Cleaning Day 
 
7. กิจกรรมการ 5 ส. 
 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 แห่ง 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 

 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 

 

- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
- อบต. ตูม ได้จัดส่งทีมกีฬาเพ่ือ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
-  จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ร้อยละ 100 ของจำนวน ศพด. 
อบต.ตูม ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

การ
ฝึกอบรม/
การร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตามแบบ 
ท่ีกำหนด 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

5. การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
รว่มและเครือข่ายการ
ทำงาน 
กลยุทธ์ท่ี 5.๑ การ
ส่งเสริมให้องค์กรได้
เป็นท่ีรู้จักแก่สังคม 
ชุมชน ในแง่มุมต่าง ๆ 
กลยุทธ์ท่ี 5.2 
ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการทำงาน
และการสื่อสารภายใน
องค์กร 

1. มีการดำเนินกิจกรรม/
โครงการด้านส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
ในการทำงาน 
2. จำนวนกิจกรรม/
โครงการด้านส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
ในการทำงาน 
3. มีการประสานงาน การ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ ในองค์กร 
(การแจ้งข้อมูลข่าวสาร  
หนังสือแจ้งเวียน เวปไซต์ 
ไลน์กลุ่ม เฟสบุค) 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีตำบลตูม 
2. กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
3. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและ
การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 
4. การประชุม คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน 
5. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
6. การแจ้งข้อมูลข่าวสาร หนังสือ
แจ้งเวียน เวปไซต์ ไลน์กลุ่ม เฟสบุค 
 

✓ 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
 

 

✓ 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
 

 

✓ 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
 

 

- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 
 
 

การฝึกอบรม/
การร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด อบต. 
 

ทดสอบตามแบบ 
ท่ีกำหนด 
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ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 

๑ การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม ่ บุคลากรทีไ่ด้รบัการบรรจุใหม่   
จำนวน ๑ - ๓ ราย 

ตุลาคม – 30 กันยายน  
ของปีถัดไป 

องค์การบริหารส่วนตำบล/ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 
๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

๑ หลักสตูรนักบริหารงานท้องถิ่น  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน ๑ ราย    สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๒ นักบริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น จำนวน ๑ ราย     

๓ หลักสตูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) จำนวน ๑ ราย     
4 หลักสตูรนักจดัการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) จำนวน ๑ ราย     
5 หลักสตูรนักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน (ชก.) จำนวน ๑ ราย     
6 หลักสตูรนักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) จำนวน  ๑ ราย     
7 หลักสตูรนักวิชาการเกษตร  นักวิชาการเกษตร (ปก.) จำนวน 1 ราย     
8 หลักสูตรนติิกร นิตกิร (ปก./ชก.) ตำแหน่งว่าง     
9 หลักสตูรเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) จำนวน 1 ราย     

10 หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสขุ (ปง./ชง.) ตำแหน่งว่าง     
11 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) จำนวน ๑ ราย     
12 หลักสตูรนักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น จำนวน  ๑  ราย     
๑3 หลักสตูรนักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง (ชก.) จำนวน 1 ราย     
14 หลักสตูรนักวิชาการเงินและบญัชี นักวิชาการเงินและบญัชี (ชก.) จำนวน ๑ ราย     
๑5 หลักสตูรนักวิชากรพสัด ุ นักวิชาการพัสดุ (ชก.) จำนวน 1 ราย     
16 หลักสตูรนักบริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น จำนวน  ๑ ราย      
17 หลักสตูรนายช่างโยธา นายช่างโยธา (อส.) จำนวน  2 ราย      
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๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

18 หลักสตูรนักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น จำนวน ๑ ราย    สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
19 หลักสตูรนักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา (ปก.) จำนวน 1 ราย     

20 หลักสตูรนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.) จำนวน 1 ราย     
 

๓. หลักสูตรการบริหาร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

๑ หลักสตูรนายก อบต.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ราย    สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

๒ หลักสตูรรองนายก อบต. รองนายก อบต. จำนวน ๒ ราย     
๓ หลักสตูรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ เลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 ราย     

๔ หลักสตูรประธานสภา/รองประธานสภา อบต. ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. จำนวน ๑ ราย     

๕ หลักสตูรสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.  29  ราย  
  

สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
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๔. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

๑ 
 

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
 

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง  
สมาชิกสภา อบต. จำนวน  8 ราย 

 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล 

๒ 
 

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท 
 

ผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/สมาชิกสภา 
อบต. จำนวน 15 ราย 

 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล 

๓ หลักสตูรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการบรหิาร นายก อบต. จำนวน 5 ราย    หน่วยงานอ่ืน ๆ 
๔ 
 

หลักสตูรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้านและพนักงาน อบต. 
จำนวน  70 ราย 

 
 

 
 

 
 

 

๕ หลักสตูรการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 5 ราย     
๖ หลักสตูรการจัดทำแผนอัตรากำลงั ๓ ปี บุคลากร จำนวน  ๑ ราย     
๗ หลักสตูรการออกแบบก่อสร้าง นายช่างโยธา จำนวน 2 ราย      

๕. หลักสูตรการพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

๑ หลักสตูรคณุธรรมและจรยิธรรม ผู้บริหารและพนักงาน อบต. จำนวน 70 ราย  
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล 



 
บทท่ี 7 

งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
โครงการการฝึกบรมทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้นำชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 200,000.-บาท 
   2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายไว้ 100,000.-บาท 
   3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายไว้ 
100,000.-บาท 
   3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดใช้สอย ปะเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชอาณาจักร) ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท 
   4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน 
หมวดใช้สอย ปะเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชอาณาจักร) ตั้งจ่ายไว้ 
20,000.- บาท 
   5) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดใช้
สอย ปะเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชอาณาจักร) ตั้งจ่ายไว้ 70,000 
บาท 

ฯลฯ 
 

 2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
โครงการการฝึกบรมทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้นำชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 210,000.- บาท 
   2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายไว้ 105,000.- บาท 
   3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ตั้งจ่ายไว้ 
105,000.- บาท 
   4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดใช้สอย ปะเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสั มมนา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชอาณาจักร) ตั้งจ่ายไว้ 63,000.- บาท 
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   5) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน 
หมวดใช้สอย ปะเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชอาณาจักร) ตั้งจ่ายไว้ 
21,000.- บาท 
   5) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดใช้
สอย ปะเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชอาณาจั กร) ตั้งจ่ายไว้ 
73,500.- บาท 

ฯลฯ 
 

 

 3. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
โครงการการฝึกบรมทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้นำชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 220,500.- บาท 
   2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายไว้ 110,250.- บาท 
   3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ตั้งจ่ายไว้ 
110,250.- บาท 
   4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดใช้สอย ปะเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชอาณาจักร) ตั้งจ่ายไว้ 66,150.- บาท 
   5) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน 
หมวดใช้สอย ปะเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชอาณาจักร) ตั้งจ่ายไว้ 
22,050.- บาท 
   6) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดใช้
สอย ปะเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชอาณาจั กร) ตั้งจ่ายไว้ 
77,175.-บาท 

ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 8 

การติดตามและประเมนิผล 

  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในด้าน
ความสำเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้กำหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตาม
เป้าหมายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตำแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการทำงาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน  โดยมุ่งประโยชน์ของ
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความสำเร็จ  (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
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       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทำงาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
       1.5) การทำงานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน  เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้ 
       2.2) ทักษะที่ เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทำหรือ
คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจำปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม อิงตามผล
การประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นสำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

การสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
...................................................... 

  การสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
วัตถุประสงค์เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม จากผลการสำรวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 33 คน (จากทั้งหมด 4 กอง/ส่วน 1 หน่วย จำนวน 34 คน ข้อมูล 

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) คิดเป็นร้อยละ 97.06 มีการกระจายของข้อมูลอย่างครอบคลุมทั่วถึงท้ังเพศ อายุ 
การศึกษาประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้ างประจำ และพนักงานจ้าง 
(ลาป่วยจำนวน 1 ราย คือนายอภิชาติ ชิมสำโรง ตำแหน่งคนงานทัว่ไป ประสบอบุัติเหตุ) 

 
 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.70 และเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 33.30 ตามลำดับ 

 
 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมา อายุ 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.40 อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.20 และอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3 
ตามลำดับ 
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4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.60 
รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 24.20 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.    
คิดเป็นร้อยละ 12.10 และต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลำดับ 

 
 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานส่วนตำบล คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 27.30 และพนักงานจ้างตามภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามลำดับ 

 
6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ/พนนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 

27.30 รองลงมาดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 21.20 ประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น คิดเป็นร้อยละ 12.10 รองลงมาครู/ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 9.10 
รองลงมาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส    
คิดเป็นร้อยละ 6.1 เท่ากัน และประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลำดับ 
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7. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คิดเป็นร้อยละ 
48.50 สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 27.30 สังกัดกองคลัง คิดเป็นร้อยละ 
12.10 สังกัดกองช่าง คิดเป็นร้อยละ 9.10 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 
8. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุราชการ/งาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75.80  

รองลงมา อายุราชการ/งาน 1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.20 อายุราชการ/งาน 4 - 6 ปีจำนวน คิดเป็นร้อยละ 
9.10 ตามลำดับ 
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ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการฝึกอบรม 
  10. ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  - ยังขาดความเชื่อมั่นของการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 

- เครื่องมือในการการปฏิบัติงานและยานพาหนะไม่พร้อม 
- อุปกรณ์ไม่ครบ 
- พ้ืนที่ สภาพแวดล้อม คน 
- ขาดโอกาสในการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
- ขาดโอกาสในการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
- สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง 
- ปัญหาสุขภาพร่างกาย 
- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
- กฎ ระเบียบ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
- ขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน 
- ต้องการความรู้เพ่ิมเติม 
- วิธีปฏิบัติงานตามระเบียบไม่ชัดเจน 
- ระยะเวลาการจัดโครงการอบรมอยู่ในช่วงที่มีงานมาก 
- ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย/ 
- ระเบียบกฎหมาย  
- งบประมาณมีจำกัด 
- ขาดแคลนอุปกรณ์และทรัพยากรบุคคล 
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า 
- พ้ืนที่คับแคบ 
- งานกิจกรรม โครงการ จากหน่วยงานนอกกระทบกับงานงานในหน้าที่ 
- ความรู้ด้านการบริหาร 
- บุคลากรไม่ทราบบทบาทหน้าการปฏิบัติงานของตนเอง 
- การใช้อุปกรณ์ สถานที่ไม่พอเพียง 

 

11. หลักสูตรตามความต้องการอบรม 
  ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความต้องอบรมหลักสูตรบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มาเป็น
ลำดับที่ 1 เท่ากัน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสำรวจอาจมีความอยากรู้ระเบียบที่มีผลกับการทำงานของตนเอง
หาก เพ่ือให้การทำงานได้อย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหากับการต่อความก้าวหน้าในอาชีพ อาจรู้สึกไม่ปลอดภัยใน
การทำงานจึงอยากรู้ผลการของการทำงานหากไม่ถูกต้อง และเมื่อถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับการเข้าตรวจของสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อให้ตนเองได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดความม่ันคงในอาชีพของตนเอง 
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หลักสูตรที่มีความต้องการอบรม 
  รายละเอียดตามแบบสรุปแนบท้ายนี้  

12. ระยะเวลาการฝึกอบรม   
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความประสงค์เข้าอบรมระยะเวลา 2-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 

81.80 รองลงมาระยะเวลา 5-7 วัน คิดเป็นร้อยละ 15.20 ระยะเวลา และระยะเวลา 10 วันขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 3.00 ตามลำดับ 

 

13. สถานที่ฝึกอบรม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมีความประสงค์เข้าอบรมภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อย

ละ 75.80 รองลงมาอบรมต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 15.20 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิเป็น
ร้อยละ 9.10 ตามลำดับ 
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14. หน่วยงานฝึกอบรม  
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมีประสงค์อบรมกับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
คิดเป็นร้อยละ 75.80 รองลงมาสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.10 หน่วยงาน
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามลำดับ 

 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงานสังกัด องค์การบริหารส่วน

ตำบลตูม จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือนำ
ข้อมูลที่เป็นจริง มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย    
การประเมินติดตามผลการอบรมให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผน
ฝึกอบรมประจำปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่น      
ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA)  
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร  (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 

********************************************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแผนพัฒนา

บุคลากร  (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นแผนการ
พัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี  ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล               
อนึ่ง คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในการประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 
ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 12  ส่วนที่ 3 ข้อ 269 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
บุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 

          (ลงชื่อ) 
 
                                 (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
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