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ค าน า 

 

  การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระ  
หน้าที่ของผู้บริหาร  และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร  เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จต่อ
เปูาหมายของหน่วยงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เป็นการวางแผนและก าหนดเปูาหมาย  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  
และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา  เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าที่ก าลังความสามารถของ อบต. และบุคลากรจะท าได้  จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  
และให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

 
งานบริหารงานบุคคล 

 ส านักงานปลัด 
                       อบต.วอแก้ว 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด 
๑๒ ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๕๘ - ๒๙๕ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดย
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และ
เพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ 

๑.๒  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด 
๑๒ ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึงได้หาความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วน
ราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถ
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร 
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขึ้น 

 
 



  ๒ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบ

แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต. ก าหนด 

 ๒.๒  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

๒.๔  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๒.๕ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

๒.๖  เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดวิชาการที่ได้รับให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ 
  ๒.๗  เพ่ือให้คณะผู้บริหารรับทราบ  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   
และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 

๓.  ขอบเขต  
  ครอบคลุมการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร การด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

  ค าจ ากัดความ 
  ๑) หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  หมายถึง  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานบุคลากร 
  ๒)  หัวหน้าส่วนราชการ  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  ๓)  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการรับผิดชอบจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑ พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจ

แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 ๔.๒ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด

ประโยชน์ของส่วนรวม 
 
 
 



๓ 
 

๔.๔  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อันประกอบด้วย พนักงาน       
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๔.๕  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึน้ 

 ๔.๖  เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็น
ระบบ 

๕.  ความคาดหวัง 
  ความคาดหวังระยะสั้น 
   บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  ความคาดหวังระยะยาว 
                    บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วทุกคน ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดในการขอรับบริการ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารงานของ อบต. 

๖. วิธีด าเนินการ 
   การเตรียมการและการวางแผน 
                             (๑)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
                             (๒)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนจะต้องสมควรได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฎิบัติงานได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ 
          (๓)  วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของบุคลากรและองค์กร 
                             (๔)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริการ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

การด าเนินงานการพัฒนา 
                              (๑)  การเลือกวิธีพัฒนา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
น าข้อมูลเหล่านั้น มาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือก กลุ่มบุคคล ที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบ ตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเป็นต้น 
                             (๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจะจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 



๔ 
 

๗. หลักสตูรการพัฒนา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๗ ก าหนดให้การ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 

๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย ๑ หลักสูตร 
หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

(๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
                     -  รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                    -  พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                     -  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                    -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                     -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                     -  กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
                     -   ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

 
(๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

                        - พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                        - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                        - พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
                        - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
                        - พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
 



๕ 
 
                        - ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 
(๓)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ดังนี้ 

- หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- หลักสูตรประธานสภา อบต. 
- หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
- หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
- หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
- หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
- หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
- หลักสูต นักบริหารงานช่าง 
- หลักสูตรนายช่างโยธา 
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
- หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
- หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
  ฯลฯ 

(๔) การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท 
                 (๕) หลักสูตรด้านการบริหาร 
                 (๖) เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
                (๗) มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
                (๘) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                (๙) การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
               (๑๐) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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       ๘. วิธีการพัฒนาและระยะเวลา 
  ๘.๑ วิธีการพัฒนา  

 -  การอบรม/ปฐมนิเทศ ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน การสอนงาน กรณีข้าราชการบรรจุใหม่ 
ให้ฝึกทดลองการปฏิบัติราชการภายใต้การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ แนะน าชี้แจง การ
ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา และส่งเข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน  โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
ดังนี้ 
                       ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น เป็น
วิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ 
                       ๒) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
          ๓) คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง เป็นผู้ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
                       ๔) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่ง
พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 

  ๕) การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจ
และเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   -  ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 

  -  การประชุม โดยจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

      -  การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

-  การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ 

-  การส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

-  การส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส 

-  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

๘.๒ ระยะเวลาด าเนินการ 
                       ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 
                       ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
                       ๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๙. งบประมาณในการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจะตั้งงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา โดยประมาณ

การตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งปรากฏดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย  
 - รายการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ตั้งไว้ ๑4๐,๐๐๐  บาท 
 - รายการ ค่าดูแลปรับปรุงเว็บไซต์และค่ารักษาเช่าพ้ืนที่โดเมนเนม เว็บไซต์ อบต. ๗,๐๐๐ 

บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายการปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่น แก่ ส.อบต. 

ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ ส.อบต. ผู้น าชุมชน พนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๒.   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
 -  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  15๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ อันเป็นประโยชต์ต่อการปฏิบัติงาน ๑๐,๐๐๐ 

บาท 
 -  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  40,0๐๐  บาท 
๓.   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง(ครุภัณฑ์) 
 -  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  63,3๐๐  บาท 
 -  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้  ๑0,๐๐๐  บาท 
 
 งานบริหารงานคลัง 
๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
 -  รายการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ตั้งไว้  13๐,๐๐๐  บาท 
 -  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  8๐,๐๐๐  บาท 
 -  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  70,0๐๐  บาท 
๒.   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 -  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  97,5๐๐  บาท 
 -  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้  ๑0,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ๘ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
๑. แผนงานเคหะและชุมชนเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
 -  รายการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้  3๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ตั้งไว้  4๐,๐๐๐  บาท 
๒.   แผนงานเคหะและชุมชนเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง              

(ค่าครุภัณฑ์) 
 -  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  ๒2,0๐๐  บาท 
 -  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้  ๑0,๐๐๐  บาท 
 -  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  40,0๐๐  บาท 
 -  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,0๐๐  บาท 
 
 

 

๑๐.  ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 

รายละเอียด 
 

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

๑.  วิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง-จดุอ่อนของบุคลากรและองค์กร  
ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

- ผู้บริหาร  /  คณะกรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการ/บุคลากร 

๒.  พิจารณาว่า  บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน  
จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ/บุคลากร 

๓.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี   
 

- คณะกรรมการ 
- บุคลากร 

๔.  จัดส่งบุคคลไปอบรม  และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- บุคลากร 

๕.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

๖.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 

- บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 
 

 
๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

           การด าเนินการ อาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น 
หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 

 การปฐมนิเทศ 
 การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
 การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 การฝึกอบรม 
 การให้ทุนการศึกษาการดูงาน 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ /สมัมนา 

                                    ฯลฯ  
 

๓. การติดตามประเมินผล 
    จัดใหม้ีติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ 
ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 
 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและวางแผน 
   ๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
    ๑.๒  พิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น 
    ๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 
 



๑๐ 
 
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
พ.ศ.๒๕64-2566 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
พิจารณาเปน็รายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายใน อบต. 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเปน็ ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 



๑1 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากร ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด
ไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

       การวิเคราะห์ระดับตัวบุคลากร 
ผลการวิเคราะห์ตัวบุคลากรของ อบต.วอแก้ว มีดังนี้ 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. 
และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 45 ปี เป็นวัยท างาน 
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
5. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
6. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
7.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง

ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ ์

8. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
9. บุคลากรในสังกดัมีจ านวนไม่มาก สามารถ
ควบคุมดูแลได้ 

จุดอ่อน   W 
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง

ภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่ง
กันและกัน 

๒. พนักงานยังขาดความรู้  ความเข้าใจ ในหลัก
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ 

๓. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
   รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
4. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
5. มีภาระหนี้สิน 
6. ระบบการจัดเก็บเอกสารยังไม่ดีพอ ท าให้การ
ค้นหา ท าได้ยาก 
 

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
รว่มมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. บุคลากรสามารถศึกษาต่อในระดับ ป.โท/ป.ตรี 
เพ่ือพัฒนาความรู้เพ่ิมข้ึน 
5. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
6. บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน  
7. มีช่องทางในการสื่อสาร การเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ ทั้งทางเฟซบุ๊คไลน์ มีการถ่ายทอดความรู้ 
ข่าวสาร เกี่ยวกับงานบุคคลกันหลายกลุ่ม ท าให้มี
แหล่งความรู้งานบุคคล สามารถสืบค้นได้สะดวกและ
น าไปสู่แนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหางานได้ง่าย สะดวก
มากขึ้น                            

ข้อจ ากัด   T 
1. พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
วินัย 
2. พนักงานบางคนขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของ
งาน 
3. กฎระเบียบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้
เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 
4. การก าหนดกรอบอัตราก าลัง ต้องอยู่ภายใต้วงเงิน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบก าหนด 
5. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
6. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้

ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร 
SWOT ANALYSIS TECHNIC 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
การพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ด้วยเทคนิค  SWOT ANALYSIS 

 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน ภายในองค์กร สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพกฎกติกา ระเบียบ 
กฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจ ากัดได้เป็นอย่างดี 
2. ผู้บริหารมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  สังคมเครือญาติประสานงานได้ง่าย แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีความเป็น
กันเอง ประชาชนเข้าถึงง่าย 
3. ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดีมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาทอ านาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน 
4. มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนางบประมาณนโยบายผู้บริหาร แผนอัตราก าลังภายใต้ความเข้าใจ
ตรงกันในบทบาทอ านาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในต าบล คือ ประชาคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่วนราชการอ าเภอ จังหวัด โดยทุกฝุายยึดมั่นและปฏิบัติในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
5. สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม ความส าเร็จร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์
ของงานลดขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายในและมีการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ 
ตรวจสอบและควบคุมภายใต้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันได้ 
6. มีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และสถานที่ สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว 
7. มีระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เช่น  ระบบอินเตอร์เน็ต 
8. มีสายบังคับบัญชาที่สั้น ท าให้การประสานงาน การอ านวยการ ความร่วมมือจากส านัก/กองต่าง ๆ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
9. มีการแบ่งโครงสร้างการท างานที่ชัดเจน   
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จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. เป็นสังคมเครือญาติท าให้เกิดระบบอุปถัมภ์ เป็นการปิดโอกาสที่จะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มา
จากการสอบแข่งขัน 
2. การพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้ เน้นในเรื่องของการฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้มากขึ้น              
จุดเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ การวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการตีความหรือหารือ ยังขาดความชัดเจน 
ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดได้ และการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือมากเกินภารกิจของบุคลากร ท าให้ขาด
ความรอบคอบ 
3. บุคลากรยังขาดการน าเทคนิคองค์ความรู้ใหม่มาช่วยบริหารจัดการ ยังต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานใหม่ๆ ให้เหมาะสม หรือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในด้านการบริหาร
ด้านการประชาสัมพันธ์ การท าฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดระบบฐานข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
บริการชุมชน 
4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายในองค์กร 
เช่น การจัดส านักงานที่มีการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการค้นหา การ
ให้บริการที่ครบวงจร หรือ one stop service การสอดส่องดูแลเข้มงวดเกี่ยวกับข้อห้ามของการปฏิบัติตัวใน
เรื่องท่ีผิดระเบียบในสถานที่ราชการ และการควบคุมที่เข้มงวด 
5. บุคลากรบางคนขาดความมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม 
6. งบประมาณของ อบต.มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการโครงการใหญ่ๆ ที่ต้องใช้งบประมาณสูง 
งบประมาณท่ีหน่วยงานจัดเก็บเอง จัดเก็บได้น้อย 
7. สมาชิกสภาและบุคลากรบางคนขาดความร่วมมือ และยังไม่มีความเสียสละในการปฏิบัติงาน 
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 การวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค ภายนอกองค์กร สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้  และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จ านวนหนึ่ง 
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อนท าให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว 
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีโอกาสได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
4. พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม
ของการด าเนินงานของ อบต. 
5. ด้านงบประมาณได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6.  มีกฏหมายกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
7.  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าปาง  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ต ท าให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
8. ท าเลที่ตั้งเหมาะสม การเดินทางสะดวก สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นได้ง่าย และ
สามารถเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ าเภอเมืองล าปาง/อ าเภอห้างฉัตร /อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน และ
ระหว่างจังหวัดล าปาง/จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1. มีงบประมาณในการพัฒนาจ ากัด 
2. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 
3. การจัดเก็บข้อมูลยังขาดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ  ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริง 
4. ชุมชนยังขาดความเข้มแข็ง การจัดตั้งกลุ่มอาชีพไม่ประสบผลส าเร็จ นักพัฒนาชุมชนท างานได้ยาก 
5. ชุมชนยังไม่สามารถเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ของชุมชนและสังคม และการน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
6. การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลล่าช้า  ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
7.  การเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่  โดยเป็นกระแสที่เข้ามาสู่การพัฒนาการบริหารจัดการผ่านทาง
สื่อสารมวลชน  การศึกษา  อบรม  และการน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม  ภายใต้การยอมรับร่วมกันของชุมชน  
สังคม  ภาคเอกชน และราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล  ที่มีต่อเปูาหมายการกระจายอ านาจสู่การปกครอง
ท้องถิ่นระดับรากหญ้า  รวมถึงข้อจ ากัดในเรื่องของรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพร้อมๆกัน ในคราวเดียวกัน 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 

“ บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่การบริการ 
ประสานงานทุกภาคส่วน เพื่อความผาสุกของประชาชนต าบลวอแก้ว “ 

วิสัยทัศน์  ( Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
“ ต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง” 

     องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการ
ประชาคม  ให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ”  โดย
ยึดหลักประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดม
ความคิดจากประชาชนเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการ
บริหารงานโดยยึดธรรมาภิบาล คือ นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  
การด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา    

 พันธกิจ  (Mision) 
 1) พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 2) พัฒนาต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่ 
 3) ส่งเสริมเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา หรือ เป้าประสงค์ (Goals) 
 1) ต าบลวอแก้วมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
 2) ต าบลวอแก้วมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 5) อบต.วอแก้วเป็นองค์กรที่พร้อมพัฒนา ต าบลให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  1.1) การพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
  1.2) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  1.3) การไฟฟูาสาธารณะ 
  1.4) การวางผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 
แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   2.1) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.2) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 6 แนวทางการ            
พัฒนา ดังนี้ 
   3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
   3.2) การศึกษา 
   3.3) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.4) การปูองกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
  3.5) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.6) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 3  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   4.1) การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
   4.2) การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
   4.3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วย 2  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   5.1 การพัฒนาบุคลากร 

๑) ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมจะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 

 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้
ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 

๓) สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้บริหาร  
ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5.2 การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
   ๑) ส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  มีคุณภาพ มีความรู้ มี
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
   ๒)การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน เทศบาล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
   ๓)การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
   ๔)มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
   5.3 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

1)  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การท างาน 

2) การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ด้วยการจัดการปูองกัน และมี
มาตรการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านมลพิษทางเสียง ฝุุนละออง ความสั่นสะเทือน สารเคมี  น้ าเสีย
และมูลฝอย รวมถึงการจัดพื้นที่สีเขียวให้แก่พนักงาน การจัดหองหรือบริเวณท่ีท างานมี การระบายอากาศที่
เพียงพอ อุณหภูมิเหมาะสม 
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 3) การสรางความมั่นใจตอการท างาน สถานที่ท างานมีความปลอดภัย ทั้งดาน
อาคารสถานที่เครื่องจักร เครื่องมือ และสภาพแวดลอมในการท างานอันจะสงผลให้คนท างานเกิดความเชื่อมั่น 
และไมมีความวิตกกังวลในระหวางการท างาน รวมถึงมีการก าหนดกฎระเบียบและขั้นตอนการท างานที่
ปลอดภัย 

 4)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตองเหมาะสม และเพียงพอ 
 5)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารที่ท างานและสถานที่โดยรอบเป็นระเบียบเรียบร้อย

   6)  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยรองรับการท างานในแต่ละ
งานอย่างครบถ้วน เพียงพอ 

  7)  มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ท างานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
 
นโยบายและแนวทางการท างานของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

1. ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของคนต าบลวอแก้วต้องได้รับการดูแล การท านุ บ ารุง ให้คู่

กับคนต าบลวอแก้วและสืบทอดให้กับคนรุ่นหลัง 
2. ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     การพัฒนาต าบลวอแก้ว ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องท างานร่วมกันเป็น

ภาคเีครือข่าย 
3. ด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
     การคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วต้องมีความสะดวก ปลอดภัยและท่ัวถึง 
4. ด้านการศึกษา 
     ประชาชนต าบลวอแก้วต้องได้รับการศึกษาที่ดีและมีความรู้ทันต่อสถานการณ์

บ้านเมือง 
5. ด้านเศรษฐกิจ 
     ประชาชนต าบลวอแก้วต้องมีอาชีพ มีรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ด้านสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมต้องได้รับการอนุรักษ์ ปูองกัน แก้ไข เพ่ือให้

เป็นต าบลน่าอยู่ ปลอดมลพิษอย่างยั่งยืน 
7. ด้านสุขภาพอนามัย 
     ประชาชนต าบลวอแก้ว ต้องมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

๑๑. มาตรการเสริมสรา้งขวัญก าลังใจ   
๑. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้น่าอยู่และน่าท างาน มีความสะดวกสบายในการ

ท างาน มีห้องน้ าสะอาด ห้องอาหาร สถานที่พักผ่อน สวนสุขภาพ  มีบริเวณที่ปลูกต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจี สบาย
ตา สบายใจ  
  ๒. จัดแบ่งงานให้ชัดเจน โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน  

๓.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๔.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การ

จัดกิจกรรมพัฒนาหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
๕.  การพัฒนาบุคลากรโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด     โดยบุคลากรสามารถ

ร่วมวางแผนอัตราก าลังในการสรรหา ทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับ 
การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง   
  ๖. ให้ความยกย่องชมเชยอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการตอบแทนการท าคุณประโยชน์ให้แก่
หน่วยงาน และชมเชยในที่เปิดเผยต่อหน้าเพ่ือนร่วมงาน หรือในที่ประชุม 
 
 
๑๒. มาตรการด าเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ          
๓  ครั้ง  ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจาก

ที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาท 
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๑๓. การติดตามประเมนิผล 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจะติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งานและผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  ดังนี้  

๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วันท า
การ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 

๓. โดยการติดตามผลจากการใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นผู้จัดอบรมเอง  หรือจากการสอบถามผู้ที่เกี่ ยวข้องเช่น 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา  และจากรายงานการ
เข้ารับการอบรม  ประกอบกับความเห็นของหน่วยตรวจราชการ , หนังสือร้องเรียนต่าง ๆ,  และผลกระทบ
หรือเสียงสะท้อนกลับมาที่องค์กร 

๔. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 

๕. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าป ี
 
 
๑๔. บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข  เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน 
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่          
ไม่มีความจ าเป็น อาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ    
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