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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง นั้นได้ค านึงถึง
ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีโดยได้ก าหนดหลักสูตร การพัฒนาส าหรับ
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้าน
การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับ บทบาทและภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ต่อไป 
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บทที่ 1 
1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบรหิารส่วนต าบลดอนทอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 7 ต าบล
ดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ห่างจากตัวอ าเภอหนองโดน 8  กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 40.721 
ตารางกิโลเมตร หรือ 24,970 ไร ่ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน 8  หมู่บ้าน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีฐานะเป็น  
นิติบุคคล เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  โดยมีนายสนอง  ชมวนา  ก านันต าบล
ดอนทอง เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยต าแหน่ง) และได้เปลี่ยนเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดย
มี นายสนอง  ชมวนา  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง คนแรก ปี พ.ศ.2539  จนถึงปี พ.ศ. 
2543  เปลี่ยนเป็น นายสมพงษ์  เฉลียวพงษ์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ปี พ.ศ. 2546 
เปลี่ยนเป็นนายทองใบ  ทองอ้วน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ปี พ.ศ. 2546-2555 และ
เปลี่ยนเป็นนายพรเทพ  ราชวัตร์ เป็นนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนทอง ปี พ.ศ.2555 จนถึงปีปัจจุบัน 
2. วิสัยทัศนพ์นัธกิจ และยทุธศาสตรข์ององค์การบรหิารส่วนต าบลดอนทอง 
 วิสัยทัศน ์
 “เป็นเลิศด้านการพัฒนา บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใส่ใจประชาชน” 
 พนัธกิจ 
 1. พัฒนาต าบลดอนทองให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 2. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและกรม 
     ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วน  
              ร่วมจากภาคีเครือข่าย 
 3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ท างานอย่างมืออาชีพ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองให้สามารถส่งมอบ 
     บริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  - แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
  - แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค และด้าน 
    สาธารณูปการ  
 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต 
  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่
  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม 
  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการด้านบริการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสขุ 
    ภาวะประชาชน 
  - แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ 
  - แนวทางการพัฒนาเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนสังคม และเศรษฐกิจ 
  - แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน 
  - แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า 
 

11 



  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
  - แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการจดัระเบยีบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
  - แนวทางการกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน 
  - แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 
  - แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 
  - แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
    วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของวัฒนธรรม 
    ประจ าท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการเมอืง การบรหิารและการพัฒนาบคุลากร 
  - แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพบุคลากรท้องถิ่น 
  - แนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กร 
  - แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
  - แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและบริการ 
    สาธารณะ 
  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ด ี
 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการบรหิารจัดการและการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
  - แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  - แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
  - แนวทางการพัฒนาเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ 
  - แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์รักษาคุณภาพแม่น้ าป่าสัก 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
  - แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธก์ิจกรรม และสถานทีท่่องเที่ยวให้แพร่หลาย 
  - แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบคุลากรด้านพัฒนาการ 
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4. โครงสร้างองค์กรขององค์การบรหิารสว่นต าบลดอนทอง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.ดอนทอง 

นายก อบต.ดอนทอง สภา อบต.ดอนทอง 

เลขานายก อบต. ประธานสภา อบต.ดอนทอง 

รองนายก อบต. 1 รองประธานสภา ฯ 

รองนายก อบต. 2 เลขาสภา ฯ 

ปลัด อบต.ดอนทอง สมาชิกสภา อบต.ดอนทอง 
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5. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

 

กองช่าง 

 พนักงานส่วนต าบล 
 

- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
เลขที่ต าแหน่ง 63-3-01-2101-001 
 
- นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปก./ชก. 
เลขที่ต าแหน่ง 63-3-3-01-3102-
001 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 
ปก./ชก. เลขที่ต าแหน่ง 63-3-01-
3103-001 
- นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชก./ปก. เลขที่ 
ต าแหน่ง 63-3-01-3801-001 
- นักสังคมสงเคราะห์ ปก./ชก. เลขที่ 
ต าแหน่ง 63-3-01-3802-001 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. เลขที่ 
ต าแหน่ง  63-3-01-4101-001 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ปง./ชง. เลขที่ต าแหน่ง    
63-3-01-4805-001 

พนักงานส่วนต าบล 
 

- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
เลขที่ต าแหน่ง 63-3-04-2101-
001 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 
ปก./ชก. เลขที่ต าแหน่ง 63-3-01-
3201-001 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปง./ชง. 
เลขที่ต าแหน่ง 63-3-04-4203-
001 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
 
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
เลขที่ต าแหน่ง 63-3-05-2103-
001  
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

เลขที่ต าแหน่ง 63-3-05-2103-
002 

- เจ้าพนักงานการประปา ระดับ 

ปง./ชง. เลขที่ต าแหน่ง 63-3-05-
4707-001 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 
เลขทีต่ าแหน่ง 63-3-00-1101-001 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดบัตน้) 

เลขทีต่ าแหน่ง 63-3-00-1101-002 
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บทที่ 2 
ข้อมูลและสถติพินักงานองค์การบรหิารสว่นต าบลดอนทอง 

 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะ   
   เชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเน่ืองใน   
   การท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ ซึ่งก าหนดต าแหน่ง 
   แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ดังนี ้
   - สายงานบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด 
   - สายงานอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง 
   - สายงานวิชาการ ได้แก่สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
   - สายงานทั่วไป ได้แก่สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตร ี
 

 ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะ  
   เกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบ 
   เลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ โดยก าหนดเป็น  
   ๓ กลุ่ม ดังนี ้
   - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 
   - กลุ่มงานสนับสนุน 
   - กลุ่มงานช่าง 
 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
   เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 
   3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วยบริบท  
   ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท  ดังนี ้
   - พนักงานจ้างทั่วไป 
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

1. ประเภทและจ านวนปัจจุบันด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
จ าแนกตามส่วนราชการ 
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พงจ.ภารกิจ พงจ.ทั่วไป 

ส านักปลัด 

งานบริหารทั่วไป 1    
งานนโยบายและแผน 1 1   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1  1 1 
งานสวัสดิการสังคม 1    
งานสาธารณสุข -  1  
งานบริหารงานบุคคล 1    
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 1 1   
งานกิจการสภา 1    

กองคลัง 
งานการเงินและบัญชี 2  1  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   1  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1    
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พงจ.ภารกิจ พงจ.ทั่วไป 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง 1  1  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 1    
งานประสานสาธารณูปโภค 1   1 

 
2. จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ประเภท
ต าแหนง่ 

บริหาร
ท้องถิน่ 

อ านวยการ
ท้องถิน่ 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง 

จ านวน 2 4 5 4 2 8 
 
3. จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิ 

คณุวฒุ ิ ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ปวส./ 
อน ุฯ 

ปวท. ม.6 ม.3 
ต่ ากว่า 
ม.3 

บริหารท้องถิ่น  1       
อ านวยการท้องถิ่น   1      
วิชาการและครู   1      
ทั่วไป         
ลูกจ้างประจ า    1  1   
พนักงานจ้าง   3 1   1  
รวม         
 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานด้านบุคลากร 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับ
องค์กรซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค 
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ     
อุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กร ยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis ดังนี ้
 

 1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่ 
  1.1 S มาจาก Strengths  
  หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพ 
แวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ ์
 

  1.2 W มาจาก Weaknesses  
  หมายถึง จุดด้อยหรอืจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ 
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
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 2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่ 
  2.1 O มาจาก Opportunities  
  หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือ
ส่งเสริม การด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ 
และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
 

  2.2 T มาจาก Threats  
  หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้อง 
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก โอกาส และข้อจากัด (SWOT)  
 ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)  
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man)  
 3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money)  
 4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ ์(Machine)  
 5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality) และพฤติกรรม 
 

จุดแข็ง S จุดอ่อน W โอกาส O ข้อจ ากดั T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- มีระเบียบกฎหมายเฉพาะ 
ในการท างานท้องถิ่น 
 

- มีระบบอุปถัมภ์ในองค์กร 
ยากต่อการบริหารจัดการ 
 

- มีอิสระในการแสดงความ 
คิดเห็นและเปิดโอกาสให้ 
บุคลากรมีส่วนร่วม 
 

- ระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลง 
บ่อยครั้งเกิดปญัหาในการ
บริหารจัดการที่ต่อเนื่อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือซักซ้อมไม่มีความชัดเจน 
ขาดแนวทางในการด าเนินการที่
ถูกต้อง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
- สามารถเปิดกรอบอัตรา 
ก าลังตามภาระงานที่เกิด 
ขึ้นได้ 
- มีบุคลากรทางด้านงาน
พัฒนาชุมชนและสั งคม
สงเคราะห์ ในสังกัดสะดวก
ต่อการรับบริการเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือประชาชน 
- ขอบเขตการท างานมี 
ความชัดเจนตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

- บุคลากรมีความรู้ความ 
สามารถที่แตกต่างกัน 
ท างานแทนกันไม่ได้ 
- ขาดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ให้บริการด้านการพัฒนา
ชุมชนรวดเร็วทั่วถึง 

-บุคลากรบางส่วนได้รับการ
บรรจุ แล้ วถึ ง เวลาโอนกลับ
ภูมิล าเนา 
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จุดแข็ง S จุดอ่อน W โอกาส O ข้อจ ากดั T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงนิ (Money) 
งบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีมีเพียงพอต่อการพัฒนา 
พนักงานส่วนต าบล 

งบประมาณที่ใช้ในการ 
พัฒนารายบุคคลได้รับ 
การจัดสรรน้อย 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด อ น ท อ ง  ส าม า ร ถ ให้
งบประมาณในการเข้ารับ
การพัฒนาทันต่อเวลา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์(Machine) 
มีวัสดุครุภัณฑ์อาคาร 
สถาน ที่  เค รื่ อ งอ าน วย
ความสะดวกทั่วถึง 

บุคลากรยังขาดทักษะใน 
การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี 
ที่มีในการท างาน 

เทคโนโลยีที่มีสามารถท า 
งานได้รวดเร็วและทันเวลา
และเหตุการณ์ 

เทคโนโลยีมีปัญหาตามสภาพ
อ าก าศ แ ล ะ ที่ ตั้ ง  ท า ให้ ไม่
ส าม ารถ ท า งาน ได้ ใน เวล า
เร่งด่วน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality) และพฤติกรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนทอง ตั้งงบประมาณ 
ส าหรับส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมทุกปี 

บุคลากรหลากหลาย 
ประเภทต าแหน่ง 
หลากหลายคุณวุฒิและ 
ประสบการณ์ท าให้ไม่ 
เข้าใจในระบบคุณธรรม 
จริยธรรมเท่าที่ควร 

-บุคลากรมีการท างาน 
เป็นทีมและสามัคคีกัน 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน 
และกันยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลงและมีจิต 
สาธารณะ 
-บุคลากรนับถือศาสนา 
เดียวกัน สะดวกต่อการ 
ด าเนินกิจกรรมส่วนรวม 
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บทที่ 3 
แผนพัฒนาบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนทอง พ.ศ. 2564 – 2566 

 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับสากลเป็น
สิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัย     
ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม 
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานใน 
การปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้หาก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของ  
แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตร
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็น หลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็น          
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้และอาจกระท าได้โดย 
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    
(ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. 
จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรีดังกล่าว     
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดย ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบขอแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน จังหวัด 
สระบุรี  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน 
การ พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร ว่าเป็นการ 
ด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะปฏิบัติหรือ 
ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือเพื่อให้
บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมาน รังสิโยกฤษฎ ์(2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างานอัน
จะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดีและวิธีในการ
ท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
 เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่าง ๆ   ที่
ด าเนินการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถท างานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ 
 โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการด าเนินการเพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพื่อให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 
 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง มีเครื่องมือพัฒนา และหลักสูตรในการพัฒนาพนักงาน 
ส่วนต าบลในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง สามารถจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับการพัฒนา 
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรมร่วมกันและมีความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทในการปฏิบัติงาน 
ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 4. เพื่อให้บุคลากร มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกัน จิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน สามัคคีแบ่งปัน ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง และน า
ทักษะที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
 

4. เป้าหมายในการพัฒนา 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน ในปี  2564 – 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากร มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2564 -2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากจานวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 
 3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง บรรลุตามเป้าหมาย 
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5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ที่ 225/2563 ลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
 - ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 - หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการ 
 - หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและเลขานกุาร 
 โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ครอบคลุม ดังนี ้
 1. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน 
อัตรากาลัง 3 ปี 
 2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถใน หลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด้วย 
  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม อาจประกอบด้วย 
  (1) การปฐมนิเทศ 
  (2) การฝึกอบรม 
  (3) การศึกษาหรือดูงาน 
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
 4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการส าหรับ
การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การ
พัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 5. พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ให้กับบุคลากรในสังกัดอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 6. พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนทอง เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพื่อสืบค้นหา
ความรู้ใหม่ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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6. ขั้นตอน ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 2. ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
 3. เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง และส่งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
 4. ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 
 ล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง (Flowchart) 
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เริ่มต้น 

ส ารวจข้อมูล 

ค าสั่งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ประกาศใช้แผน ฯ และ
จัดท ารูปเล่ม 

แจ้งเวียนแผน ฯ 

สิ้นสุด 

1. รวบรวมความต้องการการฝึกอบรม 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

3. ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอบรมรายบุคล วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนด
หลักสูตร ก าหนดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

4. รวบรวมเอกสารเพ่ือจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 2564 – 2566 และประกาศใช้
แผนพัฒนาบุคลากร 

5. จัดท าบันทึกข้อความเพื่อแจ้งเวียนให้หัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบ 

พิจารณา 



7. แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
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น าเข้าข้อมูล 
Input 

ประมวลผล 
Process 

ผลิตผล 
Output 

ผลที่ได้ 
Outcome 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต. 
ดอนทอง 
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล 
การพัฒนาแผนงาน 
เป้าหมายของ อบต. ประจ าปี 
2564-2566 
บทบาท อ านาจ หน้าที่ของ 
อบต.ดอนทอง 
ผลการประเมินสมรรถนะของ 
พนักงานส่วนต าบล 
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด อบต.
ดอนทอง 
ความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากรรายบุคคล 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดอนทอง

ยุทธศาสตร์ 

อบต.ห้วยทราย 
วิเคราะห์ SWOT 
สภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก 

ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล 

 

ก าหนดรายละเอียด 
แผนงานโครงการ 
ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผล 

 

จัดสรรหรือต้ัง
งบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนา 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 
อบต.ดอนทอง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 - 
2566 

 

พนักงานส่วนต าบล
สังกัด อบต.ดอนทอง 
ได้รับการพัฒนาตาม
แผน ฯ 

 

 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

Impact 
 

บุคลากรในสังกัดทุก
ระดับมีสมรรถนะด้าน
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

 



8.  ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับค่านิยมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิน่ ค่านยิมร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนด ี
 3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ที่ 5 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  
 
9. กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับค่านิยม 

ค่านยิมร่วม กลยทุธ ์
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความด ี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร (KM) 
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10. โครงการ งาน กิจกรรม ที่ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
 
ค่านยิมที่สอดคล้องยทุธศาสตร์

การพฒันาท้องถิ่น กลยทุธ ์
งบประมาณ 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้า
ในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 
 

80,000 80,000 20,000 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนด ี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความด ี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

40,000 - - 

การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
องค์กรในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ 
เอกชน และภาคประชาชน 
 

96,000 - - 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มี
ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ แ ล ะ
ร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไข
ในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร (KM) 
 

- - - 

รวมงบประมาณทีใ่ช้ในการพฒันา 216,000 80,000 20,000 
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11. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

1. การพัฒนาองค์ความรู้(Knowledge  
Management : KM) จัดส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรมในสายงานที่มีใน 
แผนอัตราก าลัง 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

    

2. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม่เข้ารับการอบรม 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการปฐมนิเทศร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างานร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 

    

3. กิจกรรมส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของ
พนักงานในสังกัด ( Digital  
Government Skill Self - 
Assessment ) 

ร้อยละของผู้ลงทะเบียน
ร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล 
ร้อยละ 90 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

1. กิจกรรม ให้ ค วามรู้ และส่ ง เสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากรในสายงาน 

ร้อยละผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีหลักการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ 
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ 
ตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีพร้อมปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

    

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

1. โค ร งก า รฝึ ก อ บ รม เส ริ ม ส ร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุ คลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 

ร้อยละผู้เข้ารับการ 
อบรม 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
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การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

2. โครงการส่ งเสริมคุณ ธรรมและ
ความ โปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมมาภิ
บาลใน องค์การบริหารส่วนต าบล 
(ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITAS) 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของผลการประเมิน 
ตามโครงการส่ง 
เสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส(ITAS) 

เชิงปริมาณ  
-  ร้อยละความส าเร็จของผลการประเมินร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละความส าเร็จของผลการประเมิน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์  
- หน่วยงานมีหลักการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    

3. จัดท าคู่มือประโยชน์ทับซ้อนและให้ 
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับบุคลากร 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน  1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์  
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
 

    

4. โครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงานองค์กร
ผู้ท าประโยชน์ ผู้เสียสละ และผู้มี
จิตสาธารณะ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- จ านวนบุคลากรที่รับการยกย่องประจ าปี 
เชิงคุณภาพ  
- บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับของพนักงานในสังกัด 
เชิงประโยชน์  
- หน่วยงานมีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
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พัฒนาบคุลากรให้เปน็คนดี 
กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสริมให้บคุลากรมีคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

1. จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ 
ทุจริตของหน่วยงาน 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
-จัดทาประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ  
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการต่อต้านการทุจริต  ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
 

    

2. โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูล
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้มีส่วนได้
เสีย การสร้างจิตส านึก ทางสื่อ
สั งคมออนไลน์ (Facebook Line 
website ฯลฯ ขององค์กร) 

ร้อยละการเข้าร่วม 
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

    

3. การมีส่ วนร่วมในกิจกรรมด้ าน
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ชาติ และการบ า เพ็ ญ ตนที่ เป็ น
ประโยชน์ 

ร้อยละของ 
บุคลากรเข้าร่วม 
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากร มีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
 
 

    

19
2 



พฒันาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยทุธ์ที่ 2 ส่งเสริมใหบ้คุลากรมคีุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตังิาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

4. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ด้านวินัยและรักษาวินัยในการ
ท างาน 

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีหน้าที่
ด้านวินัยเข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผ่านการอบรมมีความรู้ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

    

การพฒันาบคุลากรทกุระดบัเป็นผูน้าการเปลี่ยนแปลง 
กลยทุธ์ที่ 1 พฒันาบุคลากร ให้ยอมรบัการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้ในองค์กรในอนาคต 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน  
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากรมีศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์  
– หน่วยงานมีบุคลากรที่มีมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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การพัฒนาบคุลากรทุกระดับเปน็ผูน้าการเปลี่ยนแปลง 
กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกบัเครอืข่าย หนว่ยงานรฐั เอกชน และภาคประชาชน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

1. กิ จกรรมการมี ส่ วนร่วม ในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ราชการ 

จ านวนครั้งที่หน่วย 
งานเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนครั้งที่หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านการป้องกัน
การทุจริต 
เชิงคุณภาพ - บุคลากรที่มีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต 
เชิงประโยชน์ - หน่วยงานมีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

    

การสร้างวฒันธรรมในองคก์รให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละร่วมกนัพฒันา 
กลยทุธท์ี่ 1 ส่งเสริมให้บคุลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรบัปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

1. จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการ
เป็นองค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคูม่ือ
การปฏิบัตริาชการ แผ่นพับ คูม่ือ
การทางาน เผยแพร่ใหก้ับบุคลากร
ในสังกดั (การจดัการความรู้ใน
องค์กร knowledge 
Management :KM ) 

ร้อยละบุคลากรที่
เผยแพร่งานของ
ตนเอง 

เชิงปริมาณ  
– บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบัติราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ  
- คู่มือผลการปฏิบัติราชการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่ายร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
 - หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

    

2. กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบาย
การบริหารงานระหว่างผู้บังคับ 
บัญชากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) 

จ านวนครั้งการ
ประชุมประจาป ี

เชิงปริมาณ  
- มีการประชุมทุกเดือน (12 เดือน) 
เชิงคุณภาพ  
- มีการถ่ายถอดงานและติดตามงานที่ปฏิบัติ 
เชิงประโยชน์  
- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
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การสร้างวฒันธรรมในองคก์รให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละร่วมกนัพฒันา 
กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกนัภายในองคก์ร เพือ่เป็นเครื่องมือในการพฒันาศกัยภาพและความสามารถในการปฏิบตัิงาน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

1. การพัฒนาองคก์ร (knowledge 
Management :KM ) การรายงาน
ผลการฝึกอบรม และประชา 
สัมพันธ์ผลการฝึกอบรมให้เพือ่น
ร่วมงานทราบ 

ร้อยละของผู้รายงาน
ผลการฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรกลับจากฝึกอบรมรายงานผล ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
-การรายงานผลถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรได้น าความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาการท างาน 

    

2. ส่งเสริมกจิกรรมหรือการท างาน
เป็นทีม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
บ าเพ็ญตนต่อสาธารณะ ฯลฯ 
การจดัการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management:KM) 
การท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการท างานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนงานขององค์กร 

    

3. ส ารวจความต้องการฝึกอบรม หรือ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของพนักงานส่วนต าบล 

ร้อยละบุคลากรตอบ
แบบส ารวจ 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรตอบแบบส ารวจ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความเข้าใจในแบบส ารวจ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาและความต้องการในเบื้องต้นของบุคลากร 
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การสร้างวฒันธรรมในองคก์รให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละร่วมกนัพฒันา 
กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกนัภายในองคก์ร เพื่อเปน็เครื่องมือในการพฒันาศกัยภาพและความสามารถในการปฏิบตัิงาน 

ล าดบั กจิกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัดโครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 

4. กิจกรรมสง่เสรมิความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมในการทางาน 
(Quality of work life) หรือ
กิจกรรม 5 ส. ในส านักงาน 

ร้ อ ย ล ะ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    

5. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจใน
องค์กร 

ร้อยละของบุคลากร
ตอบแบบสอบถาม 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินการตอบแบบสอบถาม เรียบร้อยสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาพนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนาในอนาคต 
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บทที่ 4 
การตดิตามประเมินผลการพฒันาบุคลากร 

 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะหนึ่ง ดังนี้ ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนทอง  ที่  181/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ลงวันที่ 24 มิถุนายน  
2563 ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
  1.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
  1.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
  1.3 ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
  1.4 ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
  1.5 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ                     กรรมการและเลขานุการ 
  1.6 เจ้าพนักงานธุรการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการมีหน้าที่ วิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนแม่บทการพัฒนา
บุคลากร รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาบุคลากรรายปี รวมถึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 -2566 ให้สอดคล้องตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อย
ครอบคลุมหัวข้อดังนี ้
  2.1 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมพนักงานตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี 
  2.2 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา สาหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละประเภท ระดับ ต าแหน่ง 
โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หรือหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.3 ก าหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจ าเป็นกับผู้เข้ารับ
การพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม 
การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่
เหมาะสม 
  2.4 ก าหนดงบประมาณรวมถึงจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาม
แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและแน่นอนเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.5 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ ผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 
 3. วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาบุคลากร ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาประจ ารายปี โดยคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองใช้เครื่องมือ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
(LPA – ข้อ 27 Knowledge Management : KM) 
  1. การรายงานการฝึกอบรมของผู้ที่กลับจากฝึกอบรม รายบุคคล 
  2. การรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุก 3 เดือน และสรุปผล
รายงานผลประจ าปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  3. การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม รายบุคคล 
  4. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม  จากคณะกรรมการ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บังคับบัญชา ในการน าความรู ้
  5. การติดตามประเมินผล ตามแบบรายงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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แบบรายงานการประเมินตนเอง (ก่อนการฝึกอบรม) 

ความคาดหวังในการนาความรู้จากการฝกึอบรมมาใช้ประโยชน์ 
ชื่อหลักสูตร...............................................ระหว่าง.................................................... 

****************** 
1. ท่านคาดการณ์ว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถทาให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
สมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้นาความรู้
จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2. ท่านคาดการณ์ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 ต่อตนเอง ได้แก่ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ต่อหน่วยงาน ได้แก ่
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3. ท่านคาดการณ์ว่าแนวทางในการนาความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงาน มีดังนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านสามารถนามาประยุกต์ใช้กับโครงการ หรือหลักสูตรนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

 (ลงชื่อ).................................................. (ผู้เข้ารับการอบรม) 
        (..............................................) 
     ต าแหน่ง....................................................... 
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แบบรายงานการตดิตามประเมินผลการฝึกอบรม (หลังการฝึกอบรม) 

การนาความรูห้ลังการฝกึอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเปน็รูปธรรม 
ชื่อหลักสูตร...................................................ระหว่าง................................................ 

****************** 
1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถทาให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มทีักษะและสมรรถนะเบื้องต้น
ของการเป็นผู้นาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้นาความรู้จากการอบรมไปใช้
ในการแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของ
การปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเปน็รูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)  
  ต่อตนเอง ได้แก ่
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ต่อหน่วยงาน ได้แก ่
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3. แนวทางในการนาความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน มี
ดังนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้นาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มาใช้และผลที่เกิดขึ้น 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
5. ความต้องการการสนับสนนุจากผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมใหส้ามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธ์ิผล ได้แก ่
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
                   (ลงชื่อ).................................................. (ผู้เข้ารับการอบรม) 

    (..............................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 
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แบบรายงานการตดิตามประเมินผลการฝึกอบรม 

การนาความรูห้ลังการฝกึอบรมไปใช้อยา่งเปน็รูปธรรม 
หลักสูตร..................................................................................................................................................... 
วันที่อบรม................................................................สถานที่.......................................................................... 

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

ค าชีแ้จง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนทอง  มีความประสงค์ขอติดตามผล/การนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลนาเข้าในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในสังกัดต่อไป 

ประเดน็ 
ระดับประโยชน์/การน าไปใช ้

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางาน      
๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      
๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกีย่วกับเรื่องที่
ฝึกอบรม 

     

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพฒันางานที่รับผิดชอบ      
๕. ผู้ใต้บังคับบัญชานาผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      
 
๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ได้   ไม่ได้ เพราะ........................................................................................................ 
๗. หลังจากเขา้รับการฝึกอบรม ความรู้ที่ไดร้ับสามารถช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 

ดีขึ้น  ไม่ดีขึ้น เพราะ...................................................................................................... 
๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บงัคับบัญชาได้น าความรู้ไปถ่ายทอด หรือน าไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๙. ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน หลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         
 

   (ลงชื่อ).................................................. (ผู้บังคับบัญชา) 
 (..............................................) 

ต าแหน่ง....................................................... 
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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนทอง 
เรื่อง แผนพัฒนาบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

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

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ที่ 181/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2563 แล้วนั้น
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี ลง
วันที่  6 ธันวาคม  พ.ศ. 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดในห้วงระยะเวลา 3 ปี ประกอบกับ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 -2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง จะสิ้นสุด
ลงในวันที่  30 กันยายน  2563 น้ี 
 

  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง มีแผนพัฒนาบุคลากรใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงอาศัย
อ านาจตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ดังนี้ 
  1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง เรื่ อง แผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 
  2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
         ว่าที่ร้อยตร ี
      (ยุทธนา  พงษ์เฉลิม) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
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ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
ที่    181 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพัฒนาบคุลากร 
……………………………………………. 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาบุคลากรที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
บุคลากรมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 
ประกอบด้วย 
  1.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
  1.2 ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
  1.3 ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  1.4 ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  1.5 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
  1.6 เจ้าพนักงานธุรการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. คณะกรรมการมีหน้าที่วิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนแม่บทการ 
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี รวมถึง
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566 ให้สอดคล้องตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
  2.1 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี 
  2.2 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละประเภท ระดับ ต าแหน่ง 
โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ ของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หรือ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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  2.3 ก าหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจ าเป็น กับผู้เข้า 
รับการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม 
การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่ 
เหมาะสม 
  2.4 ก าหนดงบประมาณรวมถึงจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
  2.5 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ ผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึง 
ความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ 
พัฒนา 
  ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายพรเทพ  ราชวัตร)์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
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