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

สวนที่ 1  
 

1. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1.1. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม  ผูนำหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง 
ๆ  โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ  และนำระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ  มาพัฒนาองคการ  ซึ่งนำไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ  เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
 

1.2 พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุ
ดังนี้“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนำมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ”์ 

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึง
ปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนำมาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
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1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3.ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการ เพื ่อใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู  ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4.ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการนำมาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 

1.3. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร 
  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตำบล ในสวนที่ 3  การพัฒนาพนักงานสวนตำบล  ไดกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมี
การพัฒนาพนักงานสวนตำบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่  โดยผูบังคบับัญชาตองพัฒนา  5  ดานดังนี ้
                           1.ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           2.ดานความรูและทักษะของงานแตละตำแหนง 
                           3.ดานการบริหาร 
                           4.ดานคณุสมบัติสวนตัว 
                           5.ดานศลีธรรมคุณธรรม 
                           เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนครเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ขอ 269   จึงไดจัดทำแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทำใหสอดคลองกับ
แผนอัตรากำลัง  3 ป ขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  และจัดทำใหครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝาย
การเมือง  และพนักงานจาง 
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1. ขอมูลดานโครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพญ็  ประเภทสามัญ 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ป ประจำปงบประมาณ 2564-2566 ไว  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สำนกังานปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

กองคลัง  
(นักบรหิารงานการคลงั ระดับตน) 

-งานการเงิน 
-งานการบัญช ี
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
-งานทะเบียนทรัพยสินและพสัด ุ
 

-งานบริหารท่ัวไป 
-งานการเจาหนาที ่
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานสงเสรมิการทองเทีย่ว 
-งานสงเสริมการเกษตร 
-งานธุรการ 
 
 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

-งานบริหารงานชาง 
-งานกอสราง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานผังเมือง 
-งานประสานสาธารณูปโภค 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นกับริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง) 

 

รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอตัรากำลัง  3  ป 
 

โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  ประเภทสามัญ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม ระดับตน) 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
(นักบรหิารงานการศึกษา ระดับตน) 

กองสวัสดิการสงัคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) 

-งานอนามัยและสิ่งแวดลอม  
-งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-งานรักษาความสะอาด 
-งานควบคุมโรค 
-งานบริการสาธารณสุข 
-งานธุรการ 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานกิจการโรงเรียน 
 
 
 

-งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน   
-งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี 
-งานสังคมสงเคราะห   
 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง) วาง 

 

รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

 

4

แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



  

 
โครงสรางสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
          
              
 

 
 
  -นกัทรพัยากรบุคคล ชก.       (1 อัตรา)           - เจาพนักงานปองกันฯ ปง (1 อัตรา)               - เจาพนักงานธุรการ ชง.  (1 อัตรา)                                                           

   -นักวิเคราะหนโยบายฯ ปก    (1 อัตรา)                 - ผช.จพง.ปองกันฯ(ภารกิจ) (1 อัตรา)               - ผช.จพง.ธุรการ(ภารกิจ) (1 อัตรา)                                       
   -พนักงานขับรถยนต(ภารกิจ)  (1 อัตรา)       

             -นักการ (ทั่วไป)   (1 อัตรา)          
           -ยาม    (ทั่วไป)   (1 อัตรา)             
                                                                         

 
ระดับ 

อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป พนักงานจาง  
รวม 

ตน กลาง สูง 
ปฏิบัต ิ
การ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การเศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ชำนาญ
งาน 

อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - - 1 1 - - 1 1 - 3 2 10 

 

 

งานบริหารท่ัวไป 
 

 

งานนโยบายและแผน 
 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

หัวหนาสำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1 อัตรา) 

 

 

 

งานการเจาหนาที่ 
 

 

งานกฎหมายและคดี 
 

งานสงเสริมการทองเที่ยว 

 

งานสงเสริมการเกษตร 

 

งานธุรการ 
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โครงสรางกองคลังองคการบริหารสวนตำบลจนัทรเพ็ญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                      
                          - นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1 อัตรา)                     - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง.(1 อัตรา)          - เจาพนักงานพัสดุ ชง.(1 อัตรา)            
                          - ผช.จพง.ธุรการ(ภารกิจ)       (1 อัตรา)                     - คนงาน(ทั่วไป)  (1 อัตรา)                           - ผช.จพง.พัสดุ(ภารกิจ)(1 อัตรา) 
 
 
 

 
ระดับ 

อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจาง  
รวม 

ตน กลาง สูง 
ปฏิบัต ิ
การ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การเศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ชำนาญ
งาน 

อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - - - 1 - - 1 1 - 2 1 7 

 
 
 

ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)(1 อัตรา) 

 

 

งานการเงิน 
 

 

งานการบัญช ี
 

 

งานพฒันาและจัดเก็บรายได 
 

 

งานทะเบียนทรัพยสินและพสัดุ 
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โครงสรางกองชางองคการบริหารสวนตำบลจนัทรเพ็ญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                             
        
         
 
 
               
                - นายชางโยธา  ชง.         (1 อัตรา)                   - คนงาน(ทั่วไป)   (1 อัตรา)                -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทั่วไป)(1 อัตรา)    
                - ผช.จพง.ธุรการ(ภารกิจ)  (1 อัตรา)         
 

 
ระดับ 

อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป พนักงานจาง  
รวม 

ตน กลาง สูง 
ปฏิบัต ิ
การ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การเศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ชำนาญ
งาน 

อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - - - - - - - 1 - 1 2 5 

 

 
 

ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)(1 อัตรา) 

 

 

งานบริหารงานชาง 
 

 

งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
 

 

 

งานผงัเมือง 
 

 

งานกอสราง 
 

 

งานประสาน 
สาธารณูปโภค 
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โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
            
 
 
                   -นักวิชาการสาธารณสุข(ปก/ชก)     วาง          -เจาพนักงานธุรการ ชง.         (1 อัตรา)                                                    
                       -พนักงานขับรถยนต(กูชีพ)(ทั่วไป) (1 อัตรา)        -ผช.จนท.ธุรการ (ภารกิจ)       (1 อัตรา)      

 -พนักงานขับรถยนต(บรรทุกขยะ)(ท่ัวไป) (1 อัตรา) 
              -พนักงานประจำรถขยะ(ทั่วไป)     (2 อัตรา)                                                                                                                      
                                -พนักงานผลิตน้ำประปา(ทั่วไป)     (1 อัตรา)                                          

           
 

ระดับ 

อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป พนักงานจาง  
รวม 

ตน กลาง สูง 
ปฏิบัต ิ
การ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การเศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ชำนาญ
งาน 

อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน - - - - - -     - - 1 - 1 5 7 

        

ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม ระดับตน)(วาง) 

 

 

งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 

งานบริการสาธารณสุข 

 
 

งานสงเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

 

งานรักษาความสะอาด 

 

งานควบคุมโรค 
 

งานธุรการ 
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อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



  

 

โครงสรางกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

            - นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ                                              - ครู  (4 อัตรา)                                         
                      - คนงาน(ทั่วไป)    (1 อัตรา)                                               - ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) (2 อัตรา)          

- ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป)  (5 อัตรา) 
                   
 

 
ระดับ 

อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป พนักงานจาง  
รวม 

ตน กลาง สูง 
ปฏิบัต ิ
การ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การเศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ชำนาญ
งาน 

อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - - 1 - - - - - - 2 6 10 

 
ระดับ ครูผูชวย ครู คศ.1 คร ูคศ.2 ครู คศ3 ครู คศ.4 รวม 
จำนวน - 2 2 - - 4 

 

ผูอำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบรหิารงานการศึกษา ระดับตน)(1 อัตรา) 

 

 

งานบริหารการศึกษา 
 

 

งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

งานบริหารการศึกษา 
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โครงสรางกองสวสัดิการสังคมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           - นกัพัฒนาชุมชน ปก.(1 อัตรา) 
                - ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน(ภารกิจ) (1 อัตรา) 
                - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ)(1 อัตรา)กำหนดเพิ่ม 

 
ระดับ 

อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป พนักงานจาง  
รวม 

ตน กลาง สูง 
ปฏิบัต ิ
การ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การเศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ชำนาญ
งาน 

อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - - 1 - - - - - - 2 - 4 

 

 
 
 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 
 

งานสังคมสงเคราะห 
 

งานสงเสริมอาชีพและพฒันาสตร ี
 

ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)(1 อัตรา) 

 

38 
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2. อัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป  
อัตรากำลังพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2563 

 

ที ่ ตำแหนงเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผูดำรงตำแหนง 
ชื่อตำแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหนงพนักงานครู 
ชื่อตำแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตำแหนงพนักงานจาง 

ตำแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 56-3-00-1101-001  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล นักบริหารงานทองถิ่น บริหารทองถิ่น กลาง วาง 
2 56-3-00-1101-002 ดต.สุพัฒน  เช้ือดวงผูย รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล นักบริหารงานทองถิ่น บริหารทองถิ่น ตน  
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล      

3 56-3-01-2101-001 นางสาวกรรณิกา  จันทวงค หัวหนาสำนักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการทองถ่ิน ตน  
4 56-3-01-3102-001 นางกฤษณา  จิปอมจา - นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชำนาญการ  
5 56-3-01-3103-001 นายชานนท  ปยะนันท - นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ  
6 56-3-01-4101-001 จ.ส.อ.พิชิต  ศรีจันทร - เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
7 56-3-01-4805-001 จ.ส.อ.พิทักษ  สมหวัง - จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปฏิบัตงิาน  

 พนักงานจางตามภารกิจ      
8 - นายกิตติชล  ตะประชุม - ผช.เจาพนักงานธุรการ - -  
9 - นายพรชัย  งอยผาลา - พนักงานขับรถยนต - -  

10 - วาที่ ร.ต.ปรเมธ  ศรีหาพงษ - ผช.จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั - -  
 พนักงานจางทั่วไป -  - -  

11 - นายสิน  แกวมณ ี - นักการ - -  
12 - นายธีรเดช  พรหมรักษา - ยาม - -  
 กองคลัง      
13 56-3-04-2102-001 นางพรทิพย  ใยพันธ ผูอำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อำนวยการทองถ่ิน ตน  
14 56-3-04-3201-001 นางชะดาพร  จันทะมาลา - นักวิชาการเงนิและบญัช ี วิชาการ ชำนาญการ  
15 56-3-04-4203-001 นางสุดารตัน  นามสอน - เจาพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ชำนาญงาน  
16 56-3-04-4204-001 น.ส.สุปราณ ี บาลโคตรคณุ - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ปฏิบัติงาน  

 พนักงานจางตามภารกิจ   - -  
17 - นางสาวจุฑารตัน  เพ็ญคำ - ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ - -  
18  - นางพิสมัย  ปดไธสง  - ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู - -  
19 - นายยศพล  ทาสิงห - คนงาน - -  

** 
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อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



  

 

ที ่ ตำแหนงเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผูดำรงตำแหนง 
ชื่อตำแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหนงพนักงานครู 
ชื่อตำแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตำแหนงพนักงานจาง 

ตำแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 กองชาง      
20 56-3-05-2103-001 นายปรีชา  ชวนะบุญไพศาล ผูอำนวยการกองชาง นักบริหารงานชาง อำนวยการทองถ่ิน ตน  
21 56-3-05-4701-001 นายสินสมุตร  พรมกาวงศ - นายชางโยธา ทั่วไป ชำนาญงาน  
 พนักงานจางตามภารกิจ      
22 - นางสาวมารีนา  เสนสิทธ์ิ - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - -  

 พนักงานจางท่ัวไป      
23 - นายวุฒิชัย  ทีคงโงน - คนงาน - -  
24 - นายวัชระพงษ  เภาโพธิ ์ - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - -  

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม      
25 56-3-06-2104-001  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ นักบริหารงานธารณสุขและสิ่งแวดลอม อำนวยการทองถ่ิน ตน  
26 56-3-06-3601-001  - นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปก./ชก.  
27 56-3-06-4101-002 นางสาวนิภาพร  นนทคำวงศ - เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  

 พนักงานจาตามภารกิจ       
28 - นายธีระศักดิ ์ ใยพันธ - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - -  

 พนักงานจางทั่วไป       
29 - นายเทวลิตร  ศรีมุกดา - พนักงานขับรถยนต(กูชีพ) - -  
30 - นายยมนา  ใยพันธ - พนักงานขับรถยนต(บรรทุกขยะ) - -  
31 - นายวารตุ  ปยะนันท - คนงานประจำรถขยะ - -  
32 - นายอนันต  บุตรวัง - คนงานประจำรถขยะ - -  
33 - นายบุบผชาติ  ยาษาไชย - พนักงานผลิตนำประปา - -  

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
34 56-3-08-2107-001 นายปรีดา  นนทะนำ ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ นักบริหารงานการศึกษา อำนวยการทองถ่ิน ตน  
35 56-3-08-3803-001 - - นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ วาง 
36 56-3-08-2219-60-3 นางสาวรสรินทร  พิชัยคำ - คร ู สายงานการสอน   
37 56-3-08-2219-60-4 นางอภิรตา บุญเรืองจักร - คร ู สายงานการสอน   
38 56-3-08-2219-60-5 นางละออนวล  วิดีสา - คร ู สายงานการสอน   
39 56-3-08-2219-60-6 นางสุธิดา  เมืองรักษ - คร ู สายงานการสอน   
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** 

ที ่ ตำแหนงเลขที่ 
ชื่อ - สกุล 

ผูดำรงตำแหนง 
ชื่อตำแหนงในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหนงพนักงานครู 
ชื่อตำแหนงในสายงาน/ 
ชื่อตำแหนงพนักงานจาง 

ตำแหนงประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจางตามภารกิจ       
40 - นางทองคูณ  วงคอินอยู - ผูดูแลเด็ก - -  
41 - น.ส.เบญจภรณ  พรหมสาขาฯ - ผูดูแลเด็ก - -  

 พนักงานจางทั่วไป       
42 - นางสาวนริศรา  พรหมสาขาฯ - ผูดูแลเดก็ - -  
43 - นางสาวอุษณิษา  แกวด ี - ผูดูแลเด็ก - -  
44 - นางรุงนภา  จามนอยพรหม - ผูดูแลเดก็ - -  
45 - นางสาวกนิษฐา  นันศรีทอง - ผูดูแลเด็ก - -  
46 - นางสาวพัชรินทร  มีลาดคำ - ผูดูแลเด็ก - -  
47 - น.ส.รัชนีกร  ยาษาไชย - คนงาน    

 กองสวัสดิการสังคม      
48 56-3-11-210๕-001 น.ส.พัฒนธนิศา  พรมกาวงษ ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการทองถ่ิน ตน  
49 56-3-11-3801-001 นางนงครักษ  ยางธิสาร - นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปฏิบัติการ  
50 - น.ส.ธัญญารัตน  ดาทุมทา - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน    
51 - - - ผช.จพง.ธุรการ   กำหนดเพ่ิม 
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สวนที่ 2   

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันที่จะเปนคนดี มีจิตสำนึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เพ่ือใหมี
ความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของอบต. และยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ ที่ใหความรวมมือและประสานงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
 

เปาหมาย 
เปาหมายเชงิปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  อันประกอบดวยพนักงานสวนตำบล  
และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  ไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
ไมนอยกวารอยละ 85 
 

เปาหมายเชงิคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญทุกคน  ที่ไดเขารับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
 

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
  การจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตำบล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรมีจุดมุงหมาย 
ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสูความสำเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองคกร ซึ่งการจัดทำยุทธศาสตรนั้นคือการกำหนดทิศทางขององคกร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู
ในชวงระยะเวลา 3 ป 
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  ในการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ นั้น ตองเปน
การจัดทำยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนา
หนวยงานนั้นเปนสวนท่ีชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสำเร็จผานทางบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนำ เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตน
ใหประสบความสำเร็จอยางดียิ่ง และเพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานที่เปนยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพื่อใหการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  มี
ความสอดคลองและสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกำหนดกระบวนในการจัดทำ ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 กำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อำเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
องคกร    
  ในการกำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบล           
จันทรเพ็ญ) นั้น เปนการศึกษาขอมูลประกอบที่สำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื่อ
ไดทำการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลว จากนั้น จึงดำเนินการ
กำหนดประเด็นสำคัญในยุทธศาสตรองคกร 
  ขั้นตอนท่ี 2 การทำ HR SWOT เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทำใหองคกรบรรล ุหรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 
  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ที่มีผลตอความสำเร็จขององคกร ซึ่งการทำ HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะทำใหองคกรบรรลุ
หรือไมบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  - เปนการดำเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเปนการระดมสมอง ซึ่งใหไดมาซึ่ง
ขอมูลจำนวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูที่มาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสำคัญกับจุดออน เปนลำดับแรก ๆ 
  - เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานท่ีเก่ียวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควรจำกัด
เฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรมนุษย เพื่อวิเคราะหขอมูลที่สำคัญ ซึ่งจะชวย
สนับสนุนผลการทำ HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนที่จะชวยสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สำคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทำ HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สำคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทำยุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุนการ
คิดวิเคราะหและการจัดทำ 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทำใหองคกรเห็นถึงนัยสำคัญที่มีผลตอ
การบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจำนวนคนในแตละชวงอายุ ทำใหเห็นถึงกลุม
ประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทำใหการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความสอดคลอง 
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กับกลุมคนสวนใหญในองคกร จำนวนวันที่ใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจำนวนวันที่บุคลากรไดรับในการ 
พัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดำเนินการพัฒนาผานการ
ใชจายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับหนวยงานที่เปนหนวยงานท่ีดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรที่คลายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรอ่ืนซึ่งจะชวยสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงที่วา องคกรใด
องคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรที่เกงกวาองคกรอื่นๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก
ประสบการณตรงขององคกรอ่ืน แลวนำมาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการดำเนินงานแบบ
ลองผิดลองถูก ทำใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน   

ขั้นตอนท่ี 5 จัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนขั้นตอนการกำหนด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานที่สำคัญ (KPI) ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนำขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที ่1 ถึง 4 มาวิเคราะห จัดลำดับ
ความสำคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพ่ือจัดทำเปนยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน 
  เมื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากขั้นตอนการสรางยุทธศาสตรและทำการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญแลว ลำดับถัดมา ดำเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพ่ือ
คัดเลือกใหเหลือในปริมาณยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม จากนั้นนำชื่อยุทธศาสตรที่ไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว มา
กำหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกำหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร และควรกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรที่กำหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนท่ี 6 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนข้ันตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตรมาสู
การปฏิบัติและการกำหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสำเร็จดวยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดำเนินงานตามยุทธศาสตรนั้นได
เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยงัเปนการมอบหมาย
ความรับผิดชอบใหผูที่เก่ียวของเพ่ือนำไปกำหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนำไปสูการประเมินผลงาน
ประจำปที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 
  ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และความสำเร็จ 
ทั้งนี้เพ่ือนำมาปรบัแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายที่กำหนดข้ันตอนสุดทายของการจัดทำยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากรนั้น เปนขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสำเร็จของยุทธศาสตรที่ได
กำหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร จะไดทราบถึง
ความกาวหนาตามแผนงาน และเม่ือเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากผูรับผิดชอบ เพ่ือ
รวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 

  ในการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนำขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผลและ
วิเคราะหเพ่ือประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร ท้ังนี้เพ่ือใหยุทธศาสตรที่จัดทำขึ้นนั้นสามารถนำมาใชในการพัฒนา
แกไขในสวนที่เปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะที่จำเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกลยุทธของกรม
ชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกำหนดที่มาของขอมูลเพ่ือนำมาวิเคราะหได 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
  2. การรวบรวมขอมูลที่สำคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานที่เก่ียวของ    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสำรวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
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4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากที่มาของขอมูล

ดังกลาว ไดดังนี ้
 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผูบริหาร
ระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี ้
  1. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ 

2. การนำเทคโนโลยีมาใชในสำนักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อใหบรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมกำลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสรางภาวะผู นำใหแกผูบั งคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทำการวิเคราะหขอมูลสำคัญ ดังนี้ 

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

   

  จากการวิเคราะหขอมูลที่สำคัญดานทรัพยากรบุคคลดังที่กลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะหพบวา 
ในระยะเวลา 3 ปขางหนา องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ    จะประสบปญหาในเรื่องอัตรากำลังคนที่จะ
หายไปจากการโอน (ยาย) ซึ่งกำลังคนดังกลาวเปนกำลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซึ่งอาจสงผลกระทบในเรื่อง
การบริหารงานขององคกร ความพรอมของกำลังคนที่จะทดแทนกำลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องคาใชจายใน
การพัฒนาและจำนวนวันที่ไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ำกวาเปาหมายที่กำหนด 
 
สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
ไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานมารวมกันทำ 
HR SWOT เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นที่เก่ียวของกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี ้
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผูบริหารใหความสำคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพรอมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
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- บุคลากรมีจิตสำนึกในการใหบริการ 
- ผูบริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
- มีผูนำองคกรที่เขมแข็ง 

   - บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพ้ืนที่  การมีสวนรวมกับชุมชน
     ทองถ่ิน 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณอยางเปนระบบ 

ฯลฯ 

 

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

   - ขาดการพัฒนาความรูดานเทคโนโลย ีระบบ เครื่องมือใหมๆ ในการพัฒนาแหลงน้ำ 
   - ขาดทักษะดานการสื่อขอความ บริหารประชาสังคม เพื่อสรางแรงสนับสนุนจาก
     ประชาชน และทักษะที่จำเปนในการทำงานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
   - ดานอัตรากำลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพ่ือการแกปญหาอยาง
     จริงจังและตอเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทำงานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลย ี

ฯลฯ 
 

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

- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักที่สำคัญตอประชาชนในพ้ืนที ่

ฯลฯ 
 
  4. ภัยคุมคาม (Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสำคัญกับองคกร 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอ้ืออำนวย ตอการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแตงตั้งบุคลากร 
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สวนที่ 3   

หลักสูตรการพัฒนา 
 
 

3.1 หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.2558-2560) 
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ    ได

พิจารณาและใหความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตำบล 
พนักงานสวนตำบล และพนักงานจางทั้ง 6 สวนราชการ เพ่ือใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางดานการ
ปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ  ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  การบริหารและคุณธรรม
และจริยธรรม  ดังนี ้ 
   1.สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
   ประกอบดวย  

1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
3. หัวหนาสำนักปลัด 
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
6. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. เจาพนักงานธุรการ 
8. พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางท่ัวไป 

  2.กองคลัง 
   ประกอบดวย  

1. ผูอำนวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการเงินและบัญช ี
3. เจาพนักงานพัสดุ 
4. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
5. พนักงานจางตามภารกิจ 

  3.กองชาง 
   ประกอบดวย  

1. ผูอำนวยการกองชาง 
2. นายชางโยธา 
3. นายชางเขียนแบบ 
4. พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางท่ัวไป 

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย 
 1. ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 2. เจาพนักงานธุรการ 
 3. พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางท่ัวไป 
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 5.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ประกอบดวย 

1. ผูอำนวยการกองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. คร ู
4. พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางท่ัวไป 

 
6.กองสวัสดิการสังคม 

   ประกอบดวย  
1. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
2. นักพัฒนาชุมชน 

 

  การกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เชน 
การจัดฝกอบรมโดยองคการบริหารสวนตำบล ดำเนินการเองหรือการสงเขารวมฝกอบรมท่ีหนวยงานอื่นเปนผูจัด 
และการพัฒนาในระยะยาว เชน การสอนงานในขณะทำงาน การจัดใหมีพ่ีเลี้ยงในการทำงาน การมอบหมายงาน
การหมุนเวียนงาน การใหคำปรึกษาแนะนำ การติดตามและประเมินผลโดยผูบังคบับัญชาเปนตน   
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 2564 2565 2566 อบต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอ่ืน

1 หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต.หรือหลัก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 1 1 /

สูตรอ่ืนที่เก่ียวของ นายกองคการบริหารสวนตําบลใหมี ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ

บริหารงานมากยิ่งข้ึน

2 หลักสูตรเก่ียวกับรองนายก อบต.หรือ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง รองนายก อบต. ไดรับการฝก 2 2 2 /

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ นายกองคการบริหารสวนตําบลใหมี อบรม/พัฒนาความรู 1 ครั้ง/ป

ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ

บริหารงานมากยิ่งข้ึน

3 หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของเลขา เลขานุการนายก อบต.ไดรับการ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ นายกองคการบริหารสวนตําบลใหมี การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ

ทํางานมากยิ่งขึ้น

4 หลักสูตรเก่ียวกับประธาน/รองประธาน เพ่ือพัฒนาระบบทํางานของประธานสภา ประธานสภาหรือรองประธานสภา 2 2 2 /

สภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ หรือรองประธานสภา ใหมีความรู ทักษะ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ความรูและความเขาใจในการทํางานมาก

ยิ่งขึ้น

สวนที่ 4

 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566)

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ    อาํเภอเตางอย   จังหวัดสกลนคร
1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.

ลักษณะการฝกอบรมเปาหมายแตละปงบประมาณ

21

21

แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 2564 2565 2566 อบต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอ่ืน

5 หลักสูตรเก่ียวกับสมาชิกสภาอบต.หรือ เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานของ ส.อบต สมาชิก อบต.ไดรับการฝกอบรม 2 4 7 / /

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ใหมีทักษะ ความรูและความเขาใจในการ 1 ครั้ง/ป

ทํางานมากยิ่งขึ้น

6 หลักสูตรเก่ียวกับเลนุการสภาอบต.หรือ เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของ เลขานุการ สภา อบต.ไดเขารับ 1 1 1 /

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ เลขานุการสภา อบต. ใหมีทักษะ อบรมอยางนอย 1 ครั้ง/ป

ความรูและความเขาใจในการทํางาน

มากยิ่งข้ึน

สวนที่ 4

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566)

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ    อาํเภอเตางอย   จังหวัดสกลนคร

1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.

 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

22

22

แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 2564 2565 2566 อบต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอ่ืน

1 หลักสูตรเก่ียวกับ ปลัด อบต. หรือหลัก เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด ปลัด อบต.ไดรับการฝกอบรม 1 1 1 /

สูตรอ่ืนที่เก่ียวของ อบต.ใหมีทักษะ ความรูและความเขาใจ 1 ครั้ง/ป

ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน

2 หลักสูตรเก่ียวกับหัวหนาสวนการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ หัวหนาสวนงานแตละสวน ไดมีความรู ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ทักษะความเขาใจ ในการบริหารงาน 

ในหนาที่ ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน

3 หลักสูตรเก่ียวกับหัวหนาสวนโยธา เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

4 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่วิเคราะหฯ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

สวนที่ 4

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566)

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ    อาํเภอเตางอย   จังหวัดสกลนคร

 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

23

23

แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 2564 2565 2566 อบต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอ่ืน

5 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่ธุรการ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

6 หลักสูตรเก่ียวกับบุคลากร เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

7 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

ภายในหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

8 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่ปองกันและ เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

บรรเทาฯ หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

สวนที่ 4

 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566)

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ    อาํเภอเตางอย   จังหวัดสกลนคร

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

24

24

แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 2564 2565 2566 อบต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอ่ืน

9 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่/เจาพนักงานการ เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

เงินหรือบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

10 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่/เจาพนักงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

จัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

11 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่/เจาพนักงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

พัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

12 หลักสูตรเก่ียวกับชางโยธา/นายชางโยธา เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

สวนที่ 4

 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566)

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ    อาํเภอเตางอย   จังหวัดสกลนคร
2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

25

25

แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 2564 2565 2566 อบต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอ่ืน

13 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

14 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่/เจาพนักงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 1 1 1 /

สาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

15 หลักสูตรเก่ียวกับครูผูดูแลเด็กเล็กฯ เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 2 2 3 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

16 หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจางแตละตําแหนง เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 6 6 6 /

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งข้ึน

สวนที่ 4

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566)

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ    อาํเภอเตางอย   จังหวัดสกลนคร

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

26

26

แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 2564 2565 2566 อบต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอ่ืน

17 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 3 1 1 /

ปริญญาตรี บุคลากรทองถ่ิน ใหมีศักยภาพยิ่งข้ึนและ อบรม 1 ครั้ง/ป

สามารถนําความรูความสามารถกลับมา

พัฒนาทองถ่ิน

18 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝก 2 2 1 /

ปริญญาโท บุคลากรทองถ่ิน ใหมีศักยภาพยิ่งข้ึนและ อบรม 1 ครั้ง/ป

สามารถนําความรูความสามารถกลับมา

พัฒนาทองถ่ิน

สวนที่ 4

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566)

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ    อาํเภอเตางอย   จังหวัดสกลนคร

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

27

27

แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



2564 2565 2566

1 หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต.หรือหลัก 20,000 20,000 20,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

สูตรอื่นที่เกี่ยวของ

2 หลักสูตรเก่ียวกับรองนายก อบต.หรือ 20,000 40,000 40,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ

3 หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต. 20,000 20,000 20,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

4 หลักสูตรเก่ียวกับประธาน/รองประธาน 20,000 20,000 20,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

สภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

5 หลักสูตรเก่ียวกับสมาชิกสภาอบต.หรือหลัก 40,000 80,000 140,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

สูตรอื่นที่เกี่ยวของ

6 หลักสูตรเก่ียวกับเลนุการสภาอบต.หรือ 20,000 20,000 20,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ

 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566)

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ  อําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร

1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.

งบประมาณ (บาท)
ที่

สวนท่ี 5

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ

28

แผนอัตรากำลัง 3ปี 2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



2564 2565 2566

1 หลักสูตรเก่ียวกับ ปลัด อบต. หรือหลัก 20,000 20,000 20,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

สูตรอื่นที่เกี่ยวของ

2 หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกองคลัง 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

3 หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกองชาง 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

4 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิเคราะหฯ 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

5 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่ธุรการ 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

6 หลักสูตรเก่ียวกับนักทรัพยากรบุคคล 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

7 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบ 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

ภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ

8 หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาที่ปองกันและ 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

บรรเทาฯ หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณที่

สวนท่ี 5

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตาํบล พนักงานจาง

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ  อําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร

(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566)

 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 



2564 2565 2566

9 หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานการ 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

เงินหรือบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ

10 หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงาน 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

จัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ

11 หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงาน 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

พัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ

12 หลักสูตรเก่ียวกับนายชางโยธา 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

13 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษา 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

14 หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงาน 24,000 24,000 24,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ

15 หลักสูตรเก่ียวกับครูผูดูแลเด็กเล็กฯ 10,000 15,000 20,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

16 หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจางแตละตําแหนง 20,000 20,000 20,000 ขอบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

507,128 572,130 637,132

องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ  อําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตาํบล พนักงานจาง

งบประมาณ (บาท)

 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ

(แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566)

รวม

สวนท่ี 5
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สวนที่ 6 

 การติดตามประเมินผล 
 

 
การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสำคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

การดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดำเนินงานของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
ความสำเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผูเก่ียวของทุกฝายควรรับทราบ เพ่ือนำผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกำลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวมของ
องคการ 
  องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ   ตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงได
กำหนดแนวทางในการประเมนิผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี ้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจำป 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซึ่งถือเปนหัวใจสำคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งที่จะทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตามเปาหมายที่
องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนำไปใชประโยชนเพื่อการวางแผน
พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ใหมีคุณลักษณะตามที่เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล
ตองการ โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เปน Competency ที่บุคลากรทุกตำแหนงภายในมหาวิทยาลัยตองมี ซึ่งจะเปน Competency  ที่
ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และความสามารถหลักของ องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ประกอบดวย 
       1.1) การมุงเนนที่ผูรับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็วซึ่งผูรับบริการอาจเปนได
ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที ่ที ่แสดงออกถึงความซื่อสัตย 
สุจริตในการทำงาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้ง
ตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ งประโยชนของสถาบัน
มากกวาประโยชนสวนตน 
       1.3) การมุ งมั่ น เพ่ือบรรลุ ความสำเร็จ  (Achievement Motivation): ความมุ ง ม่ันจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานท่ีมีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือ
เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดข้ึน อีกทั้งยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก โดดเดน และทาทาย 
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       1.4) ใฝเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทำงาน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 
       1.5) การทำงานเปนทีม ความตั้งใจที่จะทำงานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีมงานหนวยงาน 
หรือสถาบันโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการสรางและดำรง
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปน Competency ที่ใชเฉพาะตำแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการองคการ
บริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  เพ่ือใหมั่นใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบดวย 
       2.1) ความรูและความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและขั้นตอน
การทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสำเร็จได 
       2.2) ทักษะที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชำนาญที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใน
งานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทำหรือ
คุณลักษณะที่จำเปนตอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตำบล 
       2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการโดย
คำนึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 

รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจำป 
  การพิจารณาความดีความชอบประจำปบุคลากรของ องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ           
อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละปงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตำบล เปนสำคัญ 
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บทสรุป 

 
 
   แผนการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญนั้น ไดคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหนาที่
ตามกฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของตนเอง 
รวมทั้งบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล  โดยไดกำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแตละตำแหนง ให
ไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่
รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ดานการบริหารและดานคุณธรรมและ
จริยธรรม บุคลาการจำเปนตองพัฒนาศกัยภาพใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลอยู
เสมอ 
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ภาคผนวก 
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