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คํานํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาความรู ทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ใหเปนไปตามระบบบริหารความรู
ภายในองคกรที่มีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 สวนที่ 3 การพัฒนาขาราชการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบล
แมฟาหลวง เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)  
 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ไดกําหนดกิจกรรมและโครงการใหมีความสอดคลองกับ
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและสายงานของบุคลากร โดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของ
ตนเอง รวมทั้งบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับ
บุคลากรแตละตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดาน
การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการ
บริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการสรางความตระหนักใหมีแนวความคิดของการมีสวนรวม
ดานการพัฒนาองคกร อันจะเปนประโยชนกับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงตอไป 
 

  แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง เปนเครื่องมือในการนําทิศทางการ
พัฒนาบุคลากรภายใตการมีวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา หลักสูตร 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ซึ่งผลของการวางแผนพัฒนาดังกลาวจะนําไปสูการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุดตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา  

 
หลักการและเหตุผล  
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 กําหนดให 
องคการบริหารสวนตําบลพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายหนาที่
ใหปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของ
พนักงานสวนตําบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เปนพนักงานสวนตําบลที่ดี โดยองคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการ
บริหารสวนตําบลมีความประสงค จะพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละ
องคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หนาที่ ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.)/พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือองคการ
บริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการ ใน
ตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนาตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการ
พัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล นั้น  
 

  เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงเปนเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคล
ของผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องคการบริหารงานสวนตําบลแมฟาหลวงในการปฏิบัติราชการ และตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลัง  
  แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง มีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ไว ดังนี้ 

 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตําบล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหาร
สวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล 
ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
 

  กองคลัง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงิน
บําเหน็จบํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทํา
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย 
 

  กองชาง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานกอสราง  และซอมบํารุง การควบคุมการกอสราง
และซอมบํารุง งานแผนดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล และยานพาหนะ การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามัน
เชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดาน
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัย การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การวางแผนการศึกษามาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา
สงเสริมการวิจัย การวางโครงการ สํารวจเก็บรวบรวมขอมูล สถิติการศึกษา เพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การสงเสริมงานและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน 
การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ และทรัพยสินตางๆ เพื่อประโยชนทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา 
สงเสริม ทํานุบํารุง และรักษาไวซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของทองถิ่น วัฒนธรรม 
สงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
   

  หนวยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ 
ภายในองคการบริหารสวนตําบลที่สังกัด ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุใน
คลังพัสดุ ตรวจสอบการใช และเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และ
งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางงานตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
1. สํานักงานปลัด อบต. 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
    1.1 งานการเจาหนาที่ 
    1.2 งานนโยบายและแผน 
    1.3 งานกฎหมายและคดี 
    1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    1.5  งานสังคมสงเคราะห 
    1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.7 งานบริหารงานทั่วไป 
    1.8 งานธุรการ 
    1.9 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
    1.10 งานสงเสริมการเกษตร  
    1.11 งานรักษาความสะอาด  
 
2. กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
    2.1 งานการเงินและบัญชี 
    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    2.4 งานธุรการ 
 
3. กองชาง 
   ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
    3.1 งานกอสราง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร        
      
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 
   4.1 งานบริหารการศึกษา 
   4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
5. หนวยตรวจสอบภายใน 
    5.1  งานตรวจสอบภายใน
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2. อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

อตัรากําลังพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ที ่ ตําแหนงเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผูดํารงตําแหนง 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตําแหนงพนักงานครู 
ชื่อตําแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตําแหนงพนักงานจาง 

ตําแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 12-3-00-1101-001 นายเผาพันธธิน ธรรมบัณฑิต ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักบริหารงานทองถ่ิน บริหารทองถ่ิน กลาง  

2 12-3-00-1101-002 นางสาวปารมี  สายพัฒน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักบริหารงานทองถ่ิน บริหารทองถ่ิน ตน  

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล      

3 12-3-01-2101-001 นางสาวปาณิสรา ขัดคํากอง หัวหนาสํานักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน  

4 12-3-01-3105-001 นายนพเดช ใจคํามา นิติกร นิติกร วิชาการ ชํานาญการ  

5 12-3-01-3101-001 นายธิติพงษ  กุสาปน นักจัดการงานทัว่ไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการ  

6 12-3-01-3102-001 นายวรางคณินทร ศรีวงค นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ  

7 12-3-01-3103-001 นางสาวจิฬัฏฐ  จาคําคง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

วิชาการ ชํานาญการ  

8 12-3-01-4805-001 นายสุนทร  หมื่นคํา 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ทั่วไป ชํานาญงาน  

9 12-3-01-4805-002 นายสมชาย พิมลเกษตรสิน 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ทั่วไป ชํานาญงาน  
10 12-3-01-4601-001 - เจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป ปง./ชง. วาง 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)      
11 - นายภูวนาท ลาดแกว - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 

30 ก.ย. 61 

12 - นางสาววิมล  ดํารงใจกุศล - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

13 - นางสาวสมาพร วิเศษเจริญธรรม - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

14 - นางกัญญาณัฐ นานอก - ผช.จพง.การเงินและบัญช ี - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

15 - นางสาวณฐมน  คํากอน - ผช.จพง.การเงินและบัญช ี - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 



16 - - - ผูชวยเจาพนักงาน
สวนสาธารณะ 

- - 
วาง 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมทีักษะ)      

17 - นายสมเดช วิมลแกวพร - พนักงานขับรถยนต - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

18 - นายมนตรี หริชัยกุล - พนักงานขับรถยนต - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

19 - นายสมชาย สุทรา - พนักงานขับรถยนต - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

20 - นายจิตรกร  คําวัง - พนักงานขับรถยนต - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

21 - นายมานะ ทะเขียว - พนักงานขับรถยนต - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

 พนักงานจางทั่วไป      

22 - นางอําพร  แสนนาง - คนงานทั่วไป - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

23 - นายเอกวิทย  พิมลดาํรงเกียรต ิ - คนงานทั่วไป - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

24 - นายทวี วิบูลทวีทรัพย - คนงานทั่วไป - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

25 - นายบรรจง  สกุลเจริญวานิช - คนงานประจํารถขยะ - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

26 - นายมานพ  วิมลสุขวิวัฒน - คนงานประจํารถขยะ - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

27 - นายสมชาย วิบูลเจริญจิต - คนงานประจํารถขยะ - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

 กองคลัง      

28 12-3-04-2102-001 นางสาวกมลวรรณ วังมณี ผูอํานวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อํานวยการทองถิ่น ตน  

29 12-3-04-3201-001 นางสาวละมัย  มะโนพรหม นักวิชาการเงินและบญัช ี นักวิชาการเงินและบญัช ี วิชาการ ชํานาญการ  

30 12-3-04-3202-001 นางสาวกิ่งแกว ชื่นพีรชัย นักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง วิชาการ ปฏิบัติการ  

31 12-3-04-3204-001 นางสาวจิราพร  วรรณโชต ิ นักวิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ วิชาการ ปฏิบัติการ  

32 12-3-04-4204-001 - เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานจัดเก็บรายได วิชาการ ปก./ชก. รองขอ กสถ.สอบแขงขัน 



 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)      

33 - นางสาวอลิสา จิตรแกว - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

 กองชาง      

34 12-3-05-2107-001 นายอุทัย ทะวะดี ผูอํานวยการกองชาง นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถิ่น ตน  

35 12-3-05-4701-001 นายบรรจง เกรียงเกษม นายชางโยธา นายชางโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน  

36 12-3-05-4701-002 - นายชางโยธา นายชางโยธา ทั่วไป ปง./ชง. วาง 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมคีุณวุฒิ)      

37 - นายวิทยา สมเมือง - ผูชวยนายชางโยธา - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

38 - นายบรรจง  ยอล ึ - ผูชวยนายชางโยธา - - 
สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

39 - นางสกุณา  ชื่นวิไลทรัพย - ผช.จพง.การเงินและบัญช ี - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      

40 12-3-08-2107-001 นายอรรถวุฒิ แผนทอง ผูอํานวยการกองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการทองถิ่น ตน  

41 12-3-08-3803-001 นางสาวสิริวรรณ  พาที นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ  

42 12-3-08-4201-001 นางสาวพรนิภา พรหมวสันต เจาพนักงานการเงินและบัญช ี
เจาพนักงานการเงินและ
บัญช ี

ทั่วไป ปฏิบัติงาน 
 

43 572015-6 นางจันทรเพ็ญ ริยาพราว ครู - การสอน คศ.1  

44 572015-7 นางสาววิภา ดํารงใจกุศล ครู - การสอน คศ.1  

45 572015-8 นางสาวนาดี  วิมลเลิศมงคล ครู - การสอน คศ.1  

46 572015-9 นางสาวอุไรวรรณ ชัยประหลาด ครู - การสอน คศ.1  

47 572054-4 นางสาววลิาวัณย วิมลทองสกุล ครู - การสอน คศ.1  

48 572054-5 นางสาวปยะพร พิมลธิติกุล ครู - การสอน คศ.1  

49 572054-6 นางจริยา วิเศษเพ่ิมพร ครู - การสอน คศ.1  

50 572054-7 นางสาวชนาภา แกวรัตน ครู - การสอน คศ.1  

51 572054-8 นางสาวเกศริน ศิริ ครู - การสอน คศ.1  

52 572054-9 นางสาวฐิตารีย เสรีสินธุ ครู - การสอน คศ.1  



 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)      

53 - นายรัฐพล จรูญโกมลสิริ - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมทีักษะ)      

54 - นางอภิญญา อภิเสถียรพงศ - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

55 - นางเจนนภา จันทาพูน - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

56 - นางสาวสุกัญญา เชื้อเมืองพาน - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

57 - นางศิริมาศ เขียวสา - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

58 - นางสาวลัดดาวัลย สีคํา - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

59 - นางสาวจิริยา วิเศษศรีวิโรจน - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

60 - นางประทุม อยูลือ - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

61 - นางหมี่คู พงศวดาร - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

62 - นางสาวดวงดาว วิเศษเงินทวี - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

63 - นางสาวลีเหมย นะทอ - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

64 - นางสาวอาม ตาแสง - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

65 - นางสุมัชยา กันทรชัชวาล - ผูดูแลเด็ก - - สัญญาจาง 1 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

  หนวยตรวจสอบภายใน      

66 12-3-12-3205-001 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. 
วางเดิม รองขอ กสถ.
สอบแขงขัน 
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บทที่ 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) 
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหาร และปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เพื่อใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล และ
ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหนวยงานตางๆ ที่ใหความรวมมือ และประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิผล 
 

เปาหมาย 
เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง อันประกอบดวยพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ไดรบัการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
ไมนอยกวารอยละ 85 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรมีจุดมุงหมาย ทิศทางใน
การกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการและเครื่องมือใน
การผลักดันสูความสําเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากรใน
องคกร ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยูในชวง
ระยะเวลา 3 ป 
  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงนั้น ตองเปน
การจัดทํายุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหยุทธศาสตรการ
พัฒนาหนวยงานนั้นเปนสวนที่ชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จผานทาง
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนใหประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง และเพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานที่
เปนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง มี
ความสอดคลองและสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรองคกร    
  ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลแม
ฟาหลวง) นั้น เปนการศึกษาขอมูลประกอบที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื่อ
ไดทําการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลว จากนั้น จึง
ดําเนินการกําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรองคกร 
  ขั้นตอนที่ 2 การทํา HR SWOT เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทําใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทําใหองคกร
บรรลุหรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  - เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเปนการระดมสมอง ซึ่งใหไดมาซึ่ง
ขอมูลจํานวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูที่มาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ 
  - เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควร
จํากัดเฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพื่อวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ซึ่งจะ
ชวยสนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนที่จะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะหและการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญที่มีผล
ตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ ทําใหเห็นถึง
กลุมประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จํานวนวันที่ใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจํานวนวันที่บุคลากรไดรับ
ในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการ
พัฒนาผานการใชจายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงานที่เปนหนวยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรที่คลายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรอื่นซึ่งจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงที่วา องคกร
ใดองคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรที่เกงกวาองคกรอื่นๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณตรงขององคกรอื่น แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการ
ดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
  ขั้นตอนที่ 5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนขั้นตอนการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานที่สําคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห 
จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพื่อจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากขั้นตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพื่อ
คัดเลือกใหเหลือในปริมาณยุทธศาสตรที่เหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตรที่ไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว 
มากําหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร และควรกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร
มาสูการปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสําเร็จดวยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น
ไดเกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการ
มอบหมายความรับผิดชอบใหผูที่เกี่ยวของเพื่อนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนําไปสูการ
ประเมินผลงานประจําปที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และ
ความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายที่กําหนดขั้นตอนสุดทายของการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร 
จะไดทราบถึงความกาวหนาตามแผนงาน และเมื่อเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูรับผิดชอบ เพื่อรวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในที่สุด 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 
 

  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนําขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผล
และวิเคราะหเพ่ือประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร ทั้งนี้เพ่ือใหยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นนั้นสามารถนํามาใชในการ
พัฒนาแกไขในสวนที่เปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะที่จําเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิง     
กลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกําหนดที่มาของขอมูลเพื่อนํามา
วิเคราะหได 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
  2. การรวบรวมขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
  4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากที่มา
ของขอมูลดังกลาว ไดดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของ เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผูบริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณได ดังนี้ 
  1. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ 

2. การนําเทคโนโลยีมาใชในสํานักงานเพิ่มขึ้น 
3. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อใหบรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

- โครงสรางขาราชการจําแนกแตละชวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามชวงอายุงานและสาเหต ุ
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม 
- ขอมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร 
- รอยละของขาราชการที่ควรไดรับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังที่กลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะห
พบวา ในระยะเวลา 3 ปขางหนา องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงจะประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังคนที่
จะหายไปจากการโอน (ยาย) ซึ่งกําลังคนดังกลาวเปนกําลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซึ่งอาจสงผลกระทบใน
เรื่องการบริหารงานขององคกร ความพรอมของกําลังคนที่จะทดแทนกําลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
คาใชจายในการพัฒนาและจํานวนวันที่ไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
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สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง ไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงาน
มารวมกันทํา HR SWOT เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี ้
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมคีวามสามารถและพรอมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
- บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
- ผูบริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
- มีผูนําองคกรที่เขมแข็ง 

   - บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีสวนรวมกับชุมชน
ทองถิ่น 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณอยางเปนระบบ 
 

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

   - ขาดการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหมๆ ในการพัฒนาแหลงน้ํา 
   - ขาดทักษะดานการสื่อขอความ บริหารประชาสังคม เพื่อสรางแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จําเปนในการทํางานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
   - ดานอัตรากําลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพื่อการแกปญหาอยาง
จริงจังและตอเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทํางานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลยี 
 

  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องคกรเปนที่รูจักและยอมรับ และมีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน สงเสริมทั้งดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆ
ของรัฐ 

- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักท่ีสําคัญตอประชาชนในพื้นที ่
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  4. ภัยคุมคาม (Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสําคัญกับองคกร 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอื้ออํานวย ตอการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแตงตั้งบุคลากร 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ 2561-2563 
 

  ผลการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญในดานตาง ๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมทั้งขอมูลยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ไดถูกนํามาสรุปเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งไดมีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ 
การพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ใหม และจัดทํา
เปนแผนที่ยุทธศาสตร เพื่อใหเปนกรอบกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารใหบุคลากรใน
องคกรไดมีความเขาใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ว ิสัยทัศน 
  “บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง เปนผูมีสมรรถนะสูง เปยมดวยจริยธรรม 
เขาถึงประชาชน มีความเปนสากล ทุมเทผลักดันใหยุทธศาสตรองคกรสําเร็จ” 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงาน อยางสูงสุด 
  2. สรางเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนตอวิสัยทัศน พันธกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลแมฟาหลวง 

3. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลักสําคัญ 
4. พัฒนาผูบังคับบัญชา และผูบริหาร ใหมีทักษะการจัดการ และภาวะผูนําที่เปนเลิศ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ประจําปงบประมาณ 2561-2563 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอเทคโนโลยีใหม ๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ
เปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการและพนักงาน
จางทุกระดับ 
  3. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
  โดยในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดกําหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไว ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้ว ัด 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอ
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ 
เปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. รอยละเฉลี่ยของขาราชการกรมที่ผานการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องคกรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จํานวนวันที่ไดรับการพัฒนา เฉลี่ยตอคนตอป 
 

2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการและพนักงาน
จางทุกระดับ 

1. จํานวนวันตอคนตอป ที่บุคลากรไดรับการพัฒนาหรือ
เขารวมกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสํารวจภาพลักษณดานคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรตอสังคมภายนอก 
 

3. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู และมีสวนรวม 

1. จํานวนความรู บทความ นวัตกรรม เฉลี่ยตอคนที่ 
บุคลากรบันทึกเขาระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล 
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บทที่ 6 
หลักสูตรและวธิกีารพฒันา 

 
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ได

พิจารณาและใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงพนักงานจางทุกสวนราชการ เพื่อใหไดรับการ
พัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางดานการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง การบริหาร และคุณธรรมจริยธรรม  ดังนี้  

 
   สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย  
  1. หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
  2. นิติกร 
  3. นักจัดการงานทั่วไป 
  4. นักทรัพยากรบุคคล 
  5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  6. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (2 อัตรา) 
  7. เจาพนักงานสาธารณสุข 
  8. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (3 อัตรา) 
  9. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (2 อัตรา) 
  10. ผูชวยเจาพนักงานสวนสาธารณะ 
  11. พนักงานขับรถยนต (5 อัตรา) 
  12. คนงานทั่วไป (3 อัตรา) 
  13. คนงานประจํารถขยะ (3 อัตรา) 
 
  กองคลัง  ประกอบดวย 
  1. ผูอํานวยการกองคลัง 
  2. นักวิชาการเงนิและบัญชี 
  3. นักวิชาการคลัง 
  4. นักวิชาการพัสดุ 
  5. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
  6. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 
  กองชาง  ประกอบดวย 
  1. ผูอํานวยการกองชาง 
  2. นายชางโยธา (2 อัตรา) 
  3. ผูชวยนายชางโยธา (2 อัตรา) 
  4. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
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  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบดวย 
  1. ผูอํานวยการกองการศึกษา 
  2. นักวิชาการศึกษา 
  3. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  4. ครู คศ.1 (10 อัตรา) 
  5. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
  6. ผูดูแลเด็ก (12 อัตรา) 
 
  หนวยตรวจสอบภายใน  ประกอบดวย 
  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 สวนที่ 3 การ
พัฒนาขาราชการ กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง ในแตละตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาอยาง
นอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกบังานในหนาที่รับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
4. หลักสูตรดานการบริหาร 
5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
6. หลักสูตรสงเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

 
  วิธีการพัฒนา 
  วิธีการพัฒนาสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงจะเปนหนวย
ดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการตามแผนการฝกอบรมรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรหรือสํานักงาน ก.อบต. 
จังหวัด สวนราชการอ่ืน หรือหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและ
เหมาะสม ดังนี ้
  1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ เฉพาะพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม 
  2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย หรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสวนราชการอื่น ตามความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้ง
องคการบริหารสวนตําบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ 
  3. การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยูในความสนใจและ
เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
   



- 18 - 
 

  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงราย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  5. การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชากอนมอบหมายงาน 
  6. การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ใหคําปรึกษาดวยวิธกีารที่เหมาะสม 
  7. การประชุม จะจัดใหมีการประชุมภายในสวนราชการทุกสํานัก/กอง อยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ การรวมกันแกไขปญหาการปฏิบัติราชการ การมอบหมายการปฏิบัติหนาที่
และการสื่อสารขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
  ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล จะกําหนดใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาในแตละหลักสูตรตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 
  เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  
  การพัฒนาในระยะสั้น เชน การจัดฝกอบรมโดยองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง หรือ
การสงเขารวมฝกอบรมที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด   
  การพัฒนาในระยะยาว  เชน  การสอนงานในขณะทํางาน  การจัดใหมีพี่เลี้ยงในการทํางาน    
การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา การติดตามและประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา 
เปนตน   
 

  การกําหนดตัวชี้ว ัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพื่อใหการติดตามความสําเร็จและความกาวหนาในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได
กําหนดไวในแตละยุทธศาสตรนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองสนับสนุนตอความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรหลักขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง จึงไดมีการกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงานโครงการ
ไว ซึ่งผูบริหาร ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จได ในการ
กําหนดตัวชี ้วัดนั้นตองมีความชัดเจน และสามารถวัดผลไดจริง สําหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนา
บุคลากร ไดกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงาน ดังนี้ 



- 19 -  
 

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 

 
ตัวชี้ว ัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 1 
 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้ว ัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้ว ัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
1.พัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพสูงสุด ทันตอ
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน  
โดยใชระบบสมรรถนะ
เปนเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. รอยละเฉลี่ยของ
ขาราชการที่ผานการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองคกรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จํานวนวันท่ีไดรับ
การพัฒนาเฉลี่ยตอคน
ตอป 

1.1 โครงการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 
 

 
 

 
 

- รอยละของขาราชการที่ผานการ
ทดลองงาน 
(ดําเนินการเอง) 

- การสอน
งาน 
- การฝก
ปฏิบัติ
หนาที่
ราชการ 

งานการ
เจาหนาที่ 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตาม
แบบท่ี 
กําหนด 

1.2 โครงการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ตาม
แผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นและหนวยงานอื่น 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารับ
การฝกอบรมตามเปาหมาย 
(หลักสูตรเฉพาะตําแหนง) 
(จัดสงฝกอบรม) 

การฝก 
อบรม 
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ตัวชี้ว ัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 2 
 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้ว ัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้ว ัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
2. เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เขาถึงประชาชนใหแก
ขาราชการและพนักงาน
จางทุกระดับ 

1. จํานวนวันตอคนตอป
ที่บุคลากรไดรับการ
พัฒนา หรือเขารวม
กิจกรรมดาน 
สงเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
2. ผลการสํารวจ
ภาพลักษณดาน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรตอสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 

การฝกอบรม 
 
 
 

งานการ
เจาหนาที่ 
งานกฎหมาย
และคดี  
สํานักงานปลัด 
อบต. และ 
หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ที่กําหนด 

1.2 โครงการสงเสริมการรักษาวินัยใหแก
พนักงาน 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

พนักงานสวนตําบลทุกคน ผาน
การอบรมหลักสูตรการดําเนินการ
ทางวินัย 
(จัดสงฝกอบรม) 

1.3 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภา 
ขาราชการ และพนักงานจาง 
 

   เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
(ดําเนินการเอง) 
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ตัวชี้ว ัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 3 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้ว ัดยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 

ตัวชี้ว ัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

3. สงเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรูเพื่อมุงสู
การเปนองคกรแหง
การเรียนรู และมีสวน
รวม 

1. จํานวนการแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล
ขาวสาร (Development 
and Knowledge) 
2. การประชุมสวนราชการ
ภายในระดับกอง 
 

1.1 โครงการ 4 รวม  
(รวมคิด รวมทํา รวมรู รวมรับ) 

 
 

 
 

 
 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ  
(ดําเนินการเอง) 

การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด อบต.
แมฟาหลวง 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 
- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผานการ
ดําเนินกิจกรรม
แบบมีสวนรวม 

1.2 โครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู  
- กิจกรรม 5ส  
- กิจกรรมวันสําคัญตางๆ และ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

 
 

 
 

 
 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
- Green office, Green 
Society  
(ดําเนินการเอง) 

การเขารวมกิจกรรม 

1.3 โครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู 
- การประชุมผูบริหาร 
- การประชุมสวนราชการภายใน
ระดับสํานัก/กอง 
 
 

 
 

 
 

 
 

- จํานวนผูเขารวมประชุม 
เปนประจําทุกเดือน 
(ดําเนินการเอง) 

การจัดทําขอตกลงกับ
สํานัก กองตางๆ ใน
การจัดประชุมภายใน 
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รายละเอียดโครงการ/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

1. หลักสูตรการดําเนินการพัฒนาที่ดําเนินการเอง 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูบริหาร 
สมาชิกสภา ขาราชการ 
และพนักงานจาง 

1. เพื่ออบรมใหความรูความ
เขาใจแกผูบริหารสมาชิกสภา 
ขาราชการ และพนักงานจาง 
2. เพื่อใหบุคลากร อบต. นํา
ความรูและประสบการณที่
ไดรับมาประยุกตใชในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
ขาราชการ และพนักงานจาง 
จํานวน 50 คน 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดรับมาปรับ
ใชในการพัฒนาทองถิ่น 

250,000 300,000 300,000 1. ผูเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา 70% 
2. ผูเขารวม
โครงการ มี
ความพึงพอใจ
ทุกดาน ไมนอย
กวา 70% 

1. บุคลากร อบต.
แมฟาหลวง มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการดาน
การพัฒนาทองถิ่น 
2. ผูเขาอบรม
สามารถนําความรู
และประสบการณที่
ไดรับมาประยุกตใช
ในการพัฒนาทองถิ่น 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการอบรมคณุธรรม
และจริยธรรมแก
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 

1. เพื่อสรางจิตสาํนึกท่ีดีให
บุคลากรสามารถนําหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช
ในการดําเนินชีวิต 
2. เพื่อสงเสริมใหบคุลากรมี
ความรูความเขาใจในเรื่อง
ศีลธรรมจรยิธรรม สามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบตัิงาน 
3. เพื่อใหบุคลากรรูจักการ
ทํางานเปนทีม ทํางานอยางมี
ความสุข มีทัศนคติที่ดี มีความ
สามัคคีในองคกร 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง จํานวน 50 
คน 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมโครงการเกิด
ทัศนคติที่ดีในการปฏบิัติ
ราชการ 

200,000 250,000 250,000 1. ผูเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา 70% 
2. ผูเขารวม
โครงการ มี
ความพึงพอใจ
ทุกดาน ไมนอย
กวา 70% 

1. ผูเขารับการ
อบรมไดรับการ
พัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม 
2. เกิดภาพลักษณ
ของหนวยงานมี
ความโปรงใสและ
เปนธรรม 
3. เกิดความสามัคคี
ภายในองคกร 

งานการ
เจาหนาที ่
สํานักงานปลัด 
อบต. 
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ที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาขาราชการที่
อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

เพื่อใหขาราชการบรรจุ
ใหมไดรับการ
มอบหมายงานกอนการ
ปฏิบัติหนาที่ ไดรับการ
สอนงานจาก
ผูบังคับบัญชา สามารถ
ปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง 

ขาราชการบรรจุใหม 
ในแตละปงบประมาณ 

10,000 10,000 10,000 ขาราชการบรรจุ
ใหมผานการ
ทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

ขาราชการบรรจุใหม
สามารถปฏิบัตหินาที่
ราชการไดอยาง
ถูกตอง 

งานการ
เจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 
รวมกับทุก
สวนราชการ 

4 โครงการ 4 รวม  
(รวมคิด รวมทํา รวมรู รวม
รับ) 

เพื่อใหผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ได
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารชุมชน  

ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง  
เขารวมโครงการ อยางนอย 
ครั้งละ 5 คน 

10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา 5 คนตอ
ครั้ง 

บุคลากร อบต.แมฟา
หลวง ไดพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
ชุมชน 

งานนโยบาย
และแผน 
สํานักงานปลัด 

5 โครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู  
- กิจกรรม 5ส  
- กิจกรรมวันสําคัญตางๆ  
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน 

เพือ่ใหผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานการทํากิจกรรม
รวมกัน 

ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง  
ในแตละสวนราชการ เขา
รวมโครงการ 
 

- - - ผูเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา 70% 

บุคลากร อบต.แมฟา
หลวง เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู 
และสรางเสริมความ
ผูกพันในองคกร 

ทุกสวน
ราชการ 

6 โครงการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู 
- การประชุมผูบริหาร 
- การประชุมสวนราชการ
ภายในระดับสํานัก/กอง 
 

เพื่อใหผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ขอมูลขาวสารและ 
ขอปฏิบัติราชการ 

ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง  
มีการประชุมรวมกัน 
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

- - - - ผูเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา 70% 
- รายงานการ
ประชุมผูบริหาร 
และสวนราชการ 

อบต.แมฟาหลวง 
เปนองคกรแหงการ
เรียนรูและการมสีวน
รวมในกิจกรรม 

ทุกสวน
ราชการ 



- 24 - 
2. การจัดสงเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และโครงการที่สถาบัน 
หนวยงาน องคกรตางๆ จัดฝกอบรม 
 

ที ่ หลักสูตร เปาหมาย หนวยงานที่จัด 
งบประมาณ 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จัดสง 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1 
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายก อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
15,400 15,400 15,400 นายก อบต.มีความรูความ

เขาใจในการบริหารงาน อบต. 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

2 
เลขานุการนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขานุการนายก อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
15,400 15,400 15,400 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

3 
ประธานสภา/รองประธานสภา อปท. ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
24,000 24,000 24,000 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

4 
เลขานุการสภา อปท. เลขานุการสภา อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
15,400 15,400 15,400 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

5 
สมาชิกสภา อปท. สมาชิกสภา อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
15,400 15,400 15,400 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

6 
นักบริหารงานทองถิ่น นักบริหารงานทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

7 
นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

8 
นิติกร นิติกร สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

9 
นักจัดการงานทัว่ไป นักจัดการงานทัว่ไป สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

10 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

11 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

12 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
24,500 24,500 24,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

13 
เจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุข สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
24,500 24,500 24,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

14 
นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 



ที ่ หลักสูตร เปาหมาย หนวยงานที่จัด 
งบประมาณ 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จัดสง 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

15 
นักวิชาการเงินและบัญช ี นักวิชาการเงินและบัญช ี สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

16 
นักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

17 
นักวิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

18 
เจาพนักงานจัดเกบ็รายได เจาพนักงานจัดเกบ็รายได สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
24,500 24,500 24,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

19 
นักบริหารงานชาง นักบริหารงานชาง สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

20 
นายชางโยธา นายชางโยธา สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
24,500 24,500 24,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

21 
นักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

22 
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

23 
เจาพนักงานการเงินและบัญช ี เจาพนักงานการเงินและบัญช ี สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
24,500 24,500 24,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

24 
นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

25 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 
32,300 32,300 32,300 ผูเขาอบรมมีความรูใน

บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 
งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

26 
นักวางแผนพัฒนาทองถิ่น นักวิเคราะหนโยบายและแผน และ 

นักพัฒนาชุมชน 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

29,500 29,500 29,500 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

27 
การดําเนินการทางวินัย (2วัน) พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนง 

(คนละ 2,600 บาท) 
กลุมงานกฎหมาย  
ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

13,000 13,000 13,000 ผูเขาอบรมมีความรูใน
บทบาทหนาทีป่ฏิบัติงาน 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

28 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ผูบริหารและพนกังานสวนทองถิ่น 

นายก อบต./ปลัด หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
(ปละ 5 คร้ังๆ ละ 900 บาท) 

ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 9,000 9,000 9,000 สามารถนําความรูมาเปน
นโยบายสูการปฏิบัติได 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

29 
โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงขาราชการ/
พนักงานจางผูปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารการ
ตรวจประเมินประสิทธภิาพของ อบต. (LPA)  

ขาราชการ/พนักงานจางผูปฏิบัติงานรวบรวม
เอกสารการตรวจประเมินประสิทธภิาพของ 
อบต. (LPA) ประจําป (คนละ 900 บาท) 

ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 9,000 9,000 9,000 เจาหนาที่มีความรูความเขาใจ 
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 

30 
หลักสูตรอื่นๆ ที่จาํเปนและเกีย่วชองกบัการ
ปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนกังาน
จางทุกตําแหนง 

หนวยงานฝกอบรมตางๆ 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมีความรูความเขาใจ 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งานการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัด 
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บทที่ 7 

งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
 

  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง จะประมาณการคาใชจายไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งปรากฏ ดังนี้ 
 

  ๑. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 200,000 บาท 
   2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร ตั้ง
จายไว 250,000 บาท 
   3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตั้งจายไว 200,000 บาท 
   4) แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 40,000 บาท 
   5) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 
   6) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 20,000 บาท 
   7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 40,000 บาท 
   8) แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 
130,000 บาท 
   9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งจายไว 30,000 บาท 

  

 2. ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 210,000 บาท 
   2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร ตั้ง
จายไว 262,500 บาท 
   3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตั้งจายไว 210,000 บาท 
   4) แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 44,000 บาท 
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   5) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 110,000 บาท 
   6) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 21,000 บาท 
   7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 42,000 บาท 
   8) แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 
136,000 บาท 
   9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งจายไว 31,500 บาท 
 

 

 3. ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 220,500 บาท 
   2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร ตั้ง
จายไว 275,625 บาท 
   3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตั้งจายไว 220,500 บาท 
   4) แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 46,200 บาท 
   5) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 115,500 บาท 
   6) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 22,050 บาท 
   7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 44,100 บาท 
   8) แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 
143,325 บาท 
   9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งจายไว 33,070 บาท 
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บทที่ 8 

การติดตามและประเมนิผล 
 

  การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสําคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
ความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายควรรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององคกร  
 

ว ิธีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
  1. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตองทํารายงานผลการเขารับการอบรม เพื่อเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  2. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1 อยางนอย 2 ระยะ คือ ภายหลังการอบรม 3 เดือน และ 6 เดือน 
  3. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม
กับความตองการตอไป 
  4. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป 
(LPA) โดย core team ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ 60  
 
  องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงได
กําหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําป 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งที่จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายที่องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชน
เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ใหมีคุณลักษณะตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลตองการ โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เปน Competency ที่บุคลากรทุกตําแหนงภายในองคกรตองมี ซึ่งจะเปน Competency ที่ชวย
สนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และความสามารถหลักขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ประกอบดวย 
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       1.1) การมุงเนนที่ผูรับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็ว ซึ่งผูรับบริการ
อาจเปนไดทั้งบุคลากรในองคกร ประชาชน และหนวยงานราชการ  
       1.2) ความซื่อสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย 
สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนขององคกร
มากกวาประโยชนสวนตน 
       1.3) การมุงมั่นเพื่อบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation) เปนความมุงมั่นจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่องคกรกําหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก โดดเดน และทาทาย 
       1.4) ใฝเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ
ทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง และองคกร 
       1.5) การทํางานเปนทีม ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งในทีมงาน 
องคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการสรางและดํารง
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปน Competency ที่ใชเฉพาะตําแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการ องคการ
บริหารสวนตําบลแมฟาหลวง เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ ประกอบดวย 
       2.1) ความรูและความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและ
ขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชํานาญที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทําหรือ
คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบล 
       2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 

  รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจําป 
  การพิจารณาความดีความชอบประจําปของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละ
ปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เปนสําคัญ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกดัองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 

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

  จากการสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมฟา
หลวง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนฝกอบรม
ประจําปใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงานมากที่สุด เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง จากผลการสํารวจขอมูลสามารถสรุปได ดังนี้ 
 

ขอมูลทั่วไป 
  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 27 คน จากทั้งหมด 4 สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 100) มีการ
กระจายขอมูลอยางทั่วถึง ทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ  และหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 
  ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว เปนพนักงานสวนตําบล รอยละ 55.56 พนักงานจางตาม
ภารกิจ รอยละ 44.44  
  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามเปนผูจบปริญญาโท รอยละ 25.92 ระดับปริญญาตรี
รอยละ 33.33 และระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 40.75 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณในการทํางาน พบวา รอยละ 51.85 อายุงานไมเกิน 5 ป  
รอยละ 22.22 มีอายุงานระหวาง 5 – 10 ป  และรอยละ 25.93 มีอายุงานมากกวา 10 ป 
 

หลักสูตรความตองการของบุคลากร   
  หลักสูตรที่มีความตองการมากที่สุดตามลําดับจากมากไปหานอย คือ 
ลําดับ หลักสูตร รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 29.63 
2 หลักสูตรดานคุณธรรม และจริยธรรม 25.94 
3 หลักสูตรดานความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง 22.22 
4 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 14.81 
5 หลักสูตรดานการบริหาร 7.40 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
  สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 82.38 พอใจที่จะเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่
มรีะยะเวลาการฝกอบรม นอยกวา 5 วัน 
  รอยละ 38.82 พอใจในระยะเวลาการฝกอบรม  5 - 7  วัน   
  รอยละ 45.69 พอใจในหลักสูตรทีม่ีระยะเวลาการฝกอบรมมากกวา 15 วันขึ้นไป  
  ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบมากกวาหนึ่งทางเลือก 
 

สถานที่ฝกอบรม 
  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ  74.07  เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมที่จังหวัดเชียงราย 
รอยละ 25.93 เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมตางจังหวัด 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  จากผลการสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
เปนขอมูลใหไดทราบความตองการในการเขารับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ประสบการณของ 



 
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงทุกระดับ   เปนการสรางการมีสวนรวมเพื่อนําขอมูลที่
เปนจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณคาใชจาย การประเมิน
ติดตามผลการฝกอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล 
 

…………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

     
 
 

คําสั่งองคการบรหิารสวนตาํบลแมฟาหลวง 
    ที ่ 122 / 2561 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 270 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล 
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปน
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  
 

๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
3. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
7. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการและเลขานุการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 

 

  โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาพนักงานบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -
2563) ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากร อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แลวรายงานใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทราบ เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย ตอไป  
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เปนตนไป  
 

         สั่ง   ณ  วันที ่ 14  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2561 

 

 

   (นายวีรชิต  วรัญชิตกลู) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
 
 
 
 



 
 

     
 
 

คําสั่งองคการบรหิารสวนตาํบลแมฟาหลวง 
    ที ่ 128  / 2561 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาบคุลากร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 277 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล 
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  
 

๑. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
3. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
7. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

 

  โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการ
ดําเนินการดานอื่นที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแมฟาหลวงทราบ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เปนตนไป  
 

         สั่ง   ณ  วันที ่ 16  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2561 

 

 

   (นายวีรชิต  วรัญชิตกูล) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพฒันาบุคลากร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
ครั้งที่ 1/2561 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 
ณ หองประชุมผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 
ผูเขารวมประชุม 
 1. นายวีรชิต  วรัญชิตกูล  นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานคณะกรรมการ 
 2. นายเผาพันธธิน  ธรรมบัณฑิต ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
 3. นางสาวปารมี  สายพัฒน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
 4. นางสาวกมลวรรณ  วังมณ ี ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
 5. นายอุทัย  ทะวะดี  ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 
 6. นายอรรถวุฒิ  แผนทอง ผูอํานวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
 7. นางสาวปาณิสรา  ขัดคํากอง หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายวรางคณินทร  ศรีวงค นักทรัพยากรบุคคล  ผูชวยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   นายวีรชิต วรัญชิตกูล ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ทําหนาที่
   เปนประธานในที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
   - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
   - ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
   การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563  
ประธานฯ  แจงที่ประชุมวา ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ที่ 122/2561 
  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 
  2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการใหเปนไปตาม ขอ 270 แหงประกาศ คณะกรรมการ 
  พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน 
  บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
  ฉบับปจจุบัน 
   โดยแผนพัฒนาบุคลากร จะตองประกอบดวย 
   1. หลักการและเหตุผล 
   2. การวิเคราะหภารกิจหนาที่ 
   3. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนา 
   4. หลักสูตรการพฒันา 
   5. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
   6. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
   7. การติดตามและประเมินผล 
   จึงขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามหลักเกณฑ
  ที่ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย กําหนด 
ผูชวยเลขานุการฯ ขอใหกรรมการและเลขานุการ เสนอปญหาและความตองการในการฝกอบรมของ
  บุคลากรในสังกัด เพ่ือประกอบการจัดทําแผนพฒันาบุคลากร ซึ่งไดมีการแจกแบบสํารวจ
  ใหกับทุกสวนราชการไปแลว 
เลขานุการฯ  จากการสํารวจความตองการในการฝกอบรมของสํานักงานปลัด พบวาบุคลากรใน
  สังกัดขาดความรูความเขาใจในดาน IT เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การเขียน
  โครงการ การเขียนหนังสือราชการ และความรูเรื่องประกันสังคม จึงสมควรนําไปจัดทําเปน
  แผนการฝกอบรมตอไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหจัดทําเปนแผนการฝกอบรมประจําป 
 
ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
   สวนตําบลแมฟาหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  
   ในแตละ หัวขอ ดังตอไปนี้ 
       
   1. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
เลขานุการฯ  ในการจัดทําแผนการพัฒนานั้นตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา 
  พนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนด
  เปนแผนพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของ อบต. 
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
  2563) 
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   2. ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลัง 
เลขานุการฯ  เพื่อนําขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการ งาน และอัตรากําลัง 3 ป 
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ของ  อบต.แมฟาหลวงมาประกอบการจัดทํา 
  แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาทุกสายงาน 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

   3. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
เลขานุการฯ  ขอที่ประชุมรวมกันกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร 
ที่ประชุม  รวมกันพิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาแลว สรุปวา ในการจัดทํา
  แผนพัฒนาบุคลากร  
   3.1 ใหมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมัน่ที่จะเปน
  คนดี มีจิตสํานึกในการพัฒนาเอง ตระหนักรูในคุณคาของตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งเพื่อพัฒนา
  บุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน 
   3.2 เปาหมายในการพัฒนา ใหกําหนดเปนเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
  มุงใหประชาชนในเขต อบต.แมฟาหลวง ไดรับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  
   4. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
เลขานุการฯ  เพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล มี
  ความสอดคลองและสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
  แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงขอที่
  ประชุมรวมกันจัดทํากรอบแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ที่ประชุม  รวมกันพิจารณา แลวลงมติวาใหจัดทํากรอบแนวคิด ผานการทํา HR SWOT เพื่อ
  วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องคน ที่จะทําใหองคกรบรรลุหรือไมบรรลุตาม
  ยุทธศาสตรที่วางไวประกอบการจัดทําแผนดวย 
 

   5. ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
เลขานุการฯ  เพื่อใหยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นนั้นสามารถนํามาใชในการพัฒนาแกไขในสวนที่เปน
  จุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะที่จําเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกลยุทธของ
  องคการบริหารสวนตําบล จึงขอที่ประชุมรวมกันกําหนดที่มาของขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห
  ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 
 

ที่ประชุม  รวมกันพิจารณา และสรุปที่มาของขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหจัดทําแผนยุทธศาสตรได 
  4 ทาง ไดแก 1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร 2. การรวบรวมขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากร
  บุคคลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นตอการพัฒนา
  บุคลากร 4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT โดยมอบหมายให  
  ผูชวยเลขานุการฯ รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน 
 

ผูชวยเลขานุการฯ รับทราบ 
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   6. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการฯ  ผลการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานตางๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมทั้งขอมูล 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แมฟาหลวง นํามาจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
ที่ประชุม  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาขอมูล และกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
  ทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป และ
  ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอเทคโนโลยีใหม ๆ ในงาน 
  โดยใชระบบสมรรถนะเปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

  ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเขาถึงประชาชนใหแก
  ขาราชการและพนักงานจางทุกระดับ 
   ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
   7. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา  
เลขานุการฯ  ในการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรนั้น จะเนนการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน
  เปนลําดับแรก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 5 
  พฤศจิกายน 2545 สวนที่ 3 การพัฒนาขาราชการ กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับ 
  ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการ 
  บริหารสวนตําบล และพนักงานจาง ในแตละตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาอยางนอยใน 
  หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
- หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
- หลักสูตรดานการบริหาร 
- หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
- หลักสูตรสงเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
 

   วิธีการพัฒนาสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
  ตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง อบต.แมฟาหลวงจะเปนหนวย
  ดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการตามแผนการฝกอบรมรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรหรือ
  สํานักงาน ก.อบต. จังหวัด สวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการอบรม โดย
  วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและเหมาะสม ดังนี้ 
   1. การปฐมนิเทศ  2. การฝกอบรม   3. การศึกษาดูงาน  
   4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา   5. การสอนงาน  
   6. การใหคําปรึกษา  7. การประชุม  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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   8. แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
ที่ประชุม  รวมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการตามขอบัญญัติ และกิจกรรมที่ดําเนินการอยู  
  เพื่อกําหนดเปนแผนพัฒนาบุคลากร ใหเปนรูปธรรม สอดคลองกับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
  พัฒนาบุคลากร แยกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
   ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอเทคโนโลยีใหม ๆ ในงาน 
  โดยใชระบบสมรรถนะเปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา ประกอบดวย  
   - โครงการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งจะ 
  ดําเนินการจัดฝกอบรมเอง 
   - โครงการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนา 
  บุคลากรทองถิ่นและหนวยงาน องคกร สวนราชการอ่ืน 

  ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเขาถึงประชาชนใหแก
  ขาราชการและพนักงานจางทุกระดับ ประกอบดวย 

  - โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน 
  - โครงการสงเสริมการรักษาวินัยใหแกพนักงาน (จัดสงฝกอบรม) 
  - โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภา 

  ขาราชการ และพนักงานจาง 
   ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  ประกอบดวย 
   - โครงการ 4 รวม (รวมคิด รวมทํา รวมรู รวมรับ) 
   - โครงการสรางองคกรแหงการเรียนรู แยกเปน 
    1.1 กิจกรรม 5ส กิจกรรมวันสําคัญตางๆ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
    1.2 การประชุมผูบริหาร และการประชุมสวนราชการภายในระดับสํานัก/กอง 
เลขานุการฯ  มอบหมายใหผูชวยเลขานุการฯ จัดทํารายละเอียดโครงการ หลักสูตรการพัฒนา
  บุคลากรของ อบต.แมฟาหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 โดยแยกเปน 1. 
  หลักสูตรการดําเนินการพัฒนาที่ดําเนินการ และ 2. การจัดสงเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
  ตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
  ทองถิ่น หนวยงาน องคกรตางๆ จัดฝกอบรม 
ผูชวยเลขานุการฯ รับทราบ 
 
   9. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
เลขานุการฯ  เพื่อใหทราบถึงประมาณการคาใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในแตละป อางอิงมา
  จากขอบญัญัติ หมวดคาใชจายในการเดินทางไปราชการของแตละแผนงาน รวมทั้ง 
  งบประมาณที่ตั้งไวในโครงการฝกอบรม โดยใชงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 เปน
  ฐาน และประมาณการเพิ่มขึ้น 5 % สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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   10. การติดตามและประเมินผล 
เลขานุการฯ  เพื่อใหการพัฒนาบุคลากร มีความคุมคา เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงขอ 
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแนวทางในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ที่ประชุม  กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการฝกอบรมใน
  แตละหลักสูตร คุมคากับงบประมาณที่ใชไป ดังนี้ 
   1. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตองทํารายงานผลการเขารับการอบรม เพื่อเสนอ
  ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   2. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
  การปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1 อยางนอย 2 ระยะ คือ ภายหลังการอบรม 
  3 เดือน และ 6 เดือน 
   3. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให
  เหมาะสมกับความตองการตอไป 
   4. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ 
  ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
   5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ประจําป (LPA) โดย core team ตองผานการประเมินตวัชี้วดัไมนอยกวารอยละ 60 
 

   11. การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากร 
เลขานุการฯ  มอบหมายใหผูชวยเลขานุการฯ นําผลการสํารวจขอมูลทําเปนบทสรุป สําหรับ 
  ผูบริหาร เพื่อนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนการฝกอบรม
  ประจําปใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงานมาก
  ที่สุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตอการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให 
  สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
 

ผูชวยเลขานุการฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
ประธานฯ  ใหเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ จัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร ของ
   องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
   เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงรายใหความเห็นชอบ
   แผน และประกาศใชแผนตอไป  
เลขานุการและผูชวยฯ - รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
              ผูบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายวรางคณินทร ศรีวงค) 
       ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 
 
              ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวรีชิต  วรัญชิตกูล) 
         ประธานคณะกรรมการฯ 



 
 

 
     
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
เรื่อง   แผนพัฒนาบคุลากร 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  

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

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไข
เพิ่มเตมิถึงฉบับปจจุบัน สวนที่ 3 การพัฒนาขาราชการ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามวรรคหนึ่ง  ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบท      
การพัฒนาพนักงานสวนตําบลที่ ก.อบต.กําหนด โดยใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ตามแนวทางการพัฒนา
ดานการสงเสริมความรู และเพิ่มพูนทักษะใหกับบุคลากร โดยการจัดทําโครงการฝกอบรมฯ การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือการสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและสายงานทุกคน 
เปนระยะเวลา 3 ป ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 271 และ 278 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน และมติคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จึงประกาศใช
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงตอไป โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2561 เปนตนไป 
   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

         ประกาศ   ณ  วันที ่ 19  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561 

 

 

   (นายวีรชิต  วรัญชิตกูล) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
 


