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ค าน า 

  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝกนั้น          
ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝกโดยได้
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้าน
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้าน การบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝกต่อไป 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 



แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 

 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทที่ 1 : หลักการและเหตุผล 1 

- หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
- ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง 
- อัตราก าลังที่มีอยู่จริง 

บทที ่2 : วัตถุประสงค์ 12 
- วัตถุประสงค์การพัฒนา 

บทที ่3 : กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 13 
- กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

บทที ่ 4  :  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  33 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

บทที ่5 : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 40 
-  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 

บทที ่6 : หลักสูตรการพัฒนา 42 
- หลักสูตรการพัฒนา 
- แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 

บทที ่7 : การติดตามและประเมินผล 54 
- การติดตามและประเมินผล 

บทสรุปผู้บริหาร 56 

ภาคผนวก 59 



 
บทท่ี 1 
บทน า  

 
หลักการและเหตุผล  
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน
ส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานส่วนต าบล ที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.)/พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อัน
จะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตาม
กรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  
 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก  อ าเภอพรเจริญ จังหวัด
บึงกาฬ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารงานส่วนต าบล ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 

ป่าแฝก
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1. ข้อมูลดด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก  ประกอบด้วยส่วนราชการ อัตราก าลัง ดังนี้ 

 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

 
 

 

 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด(นกับริหารงานทัว่ไป ระดับต้น) 

 กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) 

 กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 (นักบริหารงานชา่ง  

ระดับต้น) 

 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธาฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม    ระดับต้น) 

 กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา     

 ระดับต้น) 

 กองสวัสดิการสังคม 
    ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   
ระดับต้น) 

- งานบริหารทัว่ไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 - งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานพัฒนาและจัดเก็บ 
  รายได ้
- งานทะเบียนทรพัย์สิน และ
พัสดุ 

 - งานก่อสรา้ง 
- งานออกแบบและ 
  ควบคุมอาคาร 

 

 - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ               
สาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 

 - งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารทัว่ไป 
- งานสังคมเคราะห์     
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
- งานพัฒนาชุมชน 

-นักรัพยากรบุคคล(1) 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 
-นิติกร(1) -คนสวน (1) 
-จพงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(1) 
-จพง.ธุรการ(1) -ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (1)   
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) -คนงานทั่วไป(2) 
-นักจัดการงานทั่วไป(1)-พนักงานขับรถยนต์(1)       
-ผู้ช่วยนกัทรัพยากรบุคคล(คุณวุฒิ)(1)    -ยาม(1)   
 -นักการภารโรง (1) 
-พนักงานขับรถดบัเพลิง(1) 

 -จพง.การเงินและบัญชี(1) 
-จพง.พัสดุ(1) 
-จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 
-จพง.ธุรการ(1) 
-ผช.จพง.การเงินฯ (1) 
-ผช.จพง.พัสดุ(1) 
 
 

 -นายชา่งโยธา (1) 
-ผช.จพง.ธุรการ(1) 
-ผช.นายช่างโยธา (1) 
-ช่างนายไฟฟา้(1) 
 
 
 

 -จพง.ธุรการ (1) 
-พนักงานประจ ารถขยะ(3) 
-พนักงานขับรถขยะ (1) 

  -จพง.ธุรการ (1) 
-ครู  (6) 
-ผช.นักวิชาการศึกษา(1) 
-ผช.จพง.ธุรการ(1) 
-ผช.ครูผดด.(5) 
 
 

-นักพัฒนาชุมชน (1) 
-ผช.จพง.พัฒนาชุมชน(1) 
 

 
โครงสร้างของส านักงานปลัด อบต.  ประกอบด้วย 
โครงสร้างของส านักงานปลัด อบต. ประกอบด้วย 

ประเภท 
จ านวน 

บห. 
ต้น 

อนก.
ต้น 

ชก/ปก. ชง./ปง คร ู
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ลูกจ้างประจ า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

พนักงานจ้างตาม 
ภารกจิ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม 

กรอบเดิม 1 6 1 6 6 - ๓ 5 ๑2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10 50 
ปรับปรุงใหม ่ 1 6 4 8 6 - 3 5 11 10 54 
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โครงสร้างของส านักงานปลัด ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -นิติกร (ปก./ชก.) (1)  
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ บห.ต้น อนก.ต้น ชก/ปก. ชง./ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 
จ านวน 
ปัจจุบัน 1 ๑ - 2 ๒ 4 7 16 
กรอบใหม่ภายใน ๓ ปี 1 ๑ 3 2 ๒ 3 7 19 

หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานการเกษตร 

 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 
 - เจ้าพนักงานธุรการ( ปง./ชง. ) (1) 
 - นักจัดการงานท่ัวไป(ลูกจา้งประจ า) (1) 
 - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  (๑)  
 - พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (๑) 
 - คนงานท่ัวไป (2) 
 - นักการภารโรง (๑) 
 - ยาม (๑) 
 - คนสวน (๑) 
 - พนักงานขับรถดับเพลิง (1) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.) (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ลูกจ้างประจ า) (๑) 
 

งานกิจการสภา  

- เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง. (๑) 
 

- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (๑) 
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       โครงสร้างของส่วนกองคลัง ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                                                           

 
 
 

ระดับ บห.ต้น อนก.ต้น ชก/ปก. ชง./ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 
จ านวน 
ปัจจุบัน - ๑ - 2 1 2 - 6 
กรอบใหม่ภายใน ๓ ปี - ๑ - 3 1 2 - 7 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง   ระดับต้น 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ีป./ชง (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) (๑) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (๑) 
 

- เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง./ชง.  (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑) 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปง./ชง.  (๑) 
 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก  ๔ 
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โครงสร้างของกองช่าง  ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
   

ระดับ บห.ต้น อนก.ต้น ชก/ปก. ชง./ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 
จ านวน 
ปัจจุบัน - ๑ - - - 3 - 4 
กรอบใหม่ภายใน ๓ ปี - ๑ 1 - - 3 - 5 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง   ระดับต้น 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- นายช่างโยธา ปง./ชง.(๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (๑) 

งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง 

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑) 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก  ๕ 
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       โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ บห.ต้น อนก.ต้น ชก/ปก. ชง./ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 
จ านวน 
ปัจจุบัน - ๑ - 1 - - 4 6 
กรอบใหม่ภายใน ๓ ปี - ๑ - 1 - - 4 6 

    

ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

- พนักงานประจ ารถขยะ (๓) 
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (๑) 

-เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง. (๑) 

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก   
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 โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  

ระดับ 
จ านวน 

บห. 
ต้น 

อนก.
ต้น 

ชก/ปก. ชง./ปง. คร ู
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ลูกจ้างประจ า ผู้ดูแลเด็ก 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

พนักงานจ้างตาม 
ภารกจิ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม 

ปัจจุบัน - 1 - 1 6 - - 5 2 - 15 

กรอบใหม่ภายใน ๓ ปี - 1 - 1 6 - - 5 2 - 15 

ระดับ 
จ านวน 

ครู ชพ. 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ครู ชก. 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

คร ู
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
(อุดหนุนเฉพาะกจิ) 

ผู้ดูแลเด็ก 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ปัจจุบัน - 5 1 - 5 - 11 

กรอบใหม่ภายใน ๓ ปี - 5 1 - 5 - 11 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 

- ครู (6) 
- ผู้ดูแลเด็ก (5) 

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก  ๗ 

 

 

7



 
 

งานบริหารทั่วไป 

                                                       
 โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ บห.ต้น อนก.ต้น ชก/ปก. ชง./ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 
จ านวน 
ปัจจุบัน - ๑ 1 - - 1 - 3 
กรอบใหม่ภายใน ๓ ปี - ๑ 1 - - 1 - 3 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   ระดับต้น 

งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน 

- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.(๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (๑) 
 

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก  ๘ 
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หมายเหตุ
ล าดบั ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ การศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั ต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน

๑ นายจักราวุธ  ยังสันเทยีะ ศศ.บ/รัฐศาสตร์ 26-3-00-1101-001 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารทอ้งถิ่นระดับต้น 26-3-00-1101-001 ปลัด อบต. (นักบริหารงานทอ้งถิ่น) บริหารทอ้งถิ่นระดับต้น 36,860     ๔,๐๐๐  

๒ นายยุทธการ  แก้วกิ่ง ร.ม./สหวิทยาฯ 26-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 26-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 24,490     ๓,๕๐๐
๓ นางสาวชลันธร  ศรีสุวงค์ บธ.บ/คอมฯ 26-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 26-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 19,580     
๔ นายทศพล  จ าเริญเศษ ปวส.ไฟฟ้ก าลัง 26-3-01-4805-001 เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปฏบิติังาน 26-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปฏบิติังาน 19,410     

๕ นางภทัรานิษฐ์  มาลา ศศ.บ/การจัดการ - นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจ า - นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจ า ๒๐,๖๘๐
๖ นางสาวเขมิกา  มาตรักษ์ ร.ม./สหวิทยาฯ - นักวิเคราหน์โยบายและแผน ลูกจ้างประจ า - นักวิเคราหน์โยบายและแผน ลูกจ้างประจ า 20,360     

๗ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะหฯ์ คุณวุฒิ - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ คุณวุฒิ 15,000     ว่างเดิม
๘ นางสาวปวีณา  สุกัน น.บ/นิติศาตร์ - ผู้ช่วยบคุลากร คุณวุฒิ - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบคุคล คุณวุฒิ 20,770     
๙ น.ส.แพรวไพลิน  ค าเบา้เมือง วท.บ/สัตวบาล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร คุณวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร คุณวุฒิ 19,770     

๑๐ นายประเสริฐ  บญุญาพิทกัษ์  ป.6 - พนักงานขับรถยนต์ ทกัษะ - พนักงานขับรถยนต์ ทกัษะ 12,650     
๑๑ นางขวัญเรือน  โพชะดี บช.บ/การบัญชี - คนงานทั่วไป ทั่วไป - คนงานทั่วไป ทั่วไป ๙,๐๐๐
๑๒ นายสยาม  ยืนยั้ง พธ.บ รัฐศาตร์ - คนงานทั่วไป ทั่วไป - คนงานทั่วไป ทั่วไป ๙,๐๐๐
๑๓ นายวุฒิไกร  ดสภา ปวส. (สัตวศาสต์) - นักการภารโรง ทั่วไป - นักการภารโรง ทั่วไป ๙,๐๐๐
๑๔ นายสาคร  จันเจียม ม.ต้น - คนสวน ทั่วไป - คนสวน ทั่วไป ๙,๐๐๐
๑๕ นายทองค า  โสถา ป.6 - ยาม ทั่วไป - ยาม ทั่วไป ๙,๐๐๐
๑๖ - - พนักงานขับรถดับเพลิง ทั่วไป ๙,๐๐๐

๑๗ นางมัลลิกา  ผ่านเมือง ศศ.บ./การบัญชี 26-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 26-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 28,030     ๓,๕๐๐
๑๘ 26-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ช านาญงาน. 26-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ปฏบิติังาน/ช านาญงาน. 24,825     ว่างเดิม
๑๙ นางอุไรวรรณ  ไชยเดช บช.บ/การบัญชี 26-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน. 26-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน. 18,440     

๒๐ นางสาวยุภาวดี  ศรีชาหลวง บธ.บ./บญัชี ลูกจ้างประจ า เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างประจ า - เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างประจ า 18,190     

๒๑ นางสาวกมลชนก  วงค์ตาผา บช.บ/การบัญชี - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ คุณวุฒิ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ คุณวุฒิ 12,570     
๒๒ นางสาวอวยพร  ติชาวัน ปวส./การบัญชี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี คุณวุฒิ 12,570     

๒๓ นายณัฐกิตต์ิ  เหลาพรม วศ.บ/วิศวกรรมโยธา 26-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 26-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 28,560     ๓,๕๐๐

๒๔ นายเสรี  จันทวี บธ.บ./คอมฯ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คุณวุฒิ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คุณวุฒิ 13,120      
๒๕ นายกมลชัย  บนุลอด วศ.บ/วิศวกรรมโยธา - ช่วยนายช่างโยธา คุณวุฒิ - ช่วยนายช่างโยธา คุณวุฒิ 11,500     
๒๖ นายอภวิัฒน์  แสนอุบล ปวส./ไฟ้ฟ้า - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ 12,680     

ขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน

พนักงานจ้าง

*เปล่ียนชื่อต าแหน่ง

*เปล่ียนชื่อต าแหน่ง

*เปล่ียนชื่อต าแหน่ง

พนักงานจ้าง

ลูกจ้างประจ า

พนักงานจ้าง

กองช่าง

 - ว่าง -

 - ว่าง -

 ๑๑.บญัชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ

กรอบอัตราก าลังเดมิ กรอบอัตราก าลังใหม ่

กองคลัง
ขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน

เงนิเดอืน

เงนิเดอืน

ส านักงานปลัด อบต.
ขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน

ลูกจ้างประจ า

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก  ๙ 
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หมายเหตุ
ล าดบั ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ การศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั ต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน

กรอบอัตราก าลังเดมิ กรอบอัตราก าลังใหม ่
เงนิเดอืน

เงนิเดอืน

๒๗  -ว่าง- - 26-3-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ(นกับริหารงานสาธารณสุขฯ) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 26-3-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 32,800     ๓,๕๐๐ ว่างเดิม
๒๘ สิบเอกสัญญา  มีบญุ พธ.บ/ภาษาองักฤษ 26-3-06-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 26-3-06-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 19,580     

๒๙ นางประเทยีะ  เจริญรัมย์ ป.6 - พนักงานประจ ารภขยะ ทั่วไป - พนักงานประจ ารภขยะ ทั่วไป 9,000        
๓๐ นางอลงกรณ์  ปริโยทยั ม.ปลาย - พนักงานประจ ารภขยะ ทั่วไป - พนักงานประจ ารภขยะ ทั่วไป 9,000        
๓๑ - - พนักงานประจ ารภขยะ ทั่วไป ๙,๐๐๐
๓๒ - - พนักงานขับรถบรรทกุขยะ ทั่วไป ๙,๐๐๐

๓๓ นางสาวภทัราภรณ์  กลมลี - 26-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาฯ) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 26-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาฯ) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 29,680     ๓,๕๐๐
๓๔ นายจิระภทัร  แก้วขวาน้อย ปวส./การบญัชี 26-3-08-4101-003 เจ้าพนักงานุรการ ปฏบิติัการ 26-3-08-4101-003 เจ้าพนักงานุรการ ปฏบิติัการ 15,720     

๓๕ นางสาวอาภาพร  ประคองรักษ์ วท.บ.เทคโนโลยฯี - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ๑๕,๐๐๐
๓๖  -ว่าง- - - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ คุณวุฒิ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คุณวุฒิ 12,760     

๓๗ นางบงัอร  เกื้อทาน กศ.ม. บริหารการศึกษา 26-3-08-66002-19 ครู คศ.๑ 26-3-08-66002-19 ครู คศ.2 24,930     
๓๘ นางรุ่งฤดี  รักบญุ คบ.(ปฐมวัย) 26-3-08-66002-23 ครู คศ.๑ 26-3-08-66002-23 ครู คศ.๑ 19,510     

๓๙ นางรุจิรา  จ าเริญเศษ ปวส./การบญัชี - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ 13,890     
๔๐ นางอนันต์  กุดทา ปวส/คอมฯ - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ 14,100     
๔๑ นางสาวณัฐศา  สุพร ปวส/คอมฯ - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ 13,260     

๔๒ นางจันทรา  บริกุล คบ.(ปฐมวัย) 26-3-08-66002-21 ครู คศ.๑ 26-3-08-66002-21 ครู คศ.๑ 20,320     

๔๓ นางสาวสาวิตรี  เมืองศรี ปวส./คอมฯ - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ 14,020     
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดศรชีมภพัูฒนาราม

๔๔ นางกัลนิกา  สุพร คบ.(ปฐมวัย) 26-3-08-66002-22 ครู คศ.๑ 26-3-08-66002-22 ครู คศ.๑ 20,740     

๔๕ นางนงลักณ์  ถิ่นช่วง ปวส./คอมฯ - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ - ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ 14,100     
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดบ้านน้อยพัฒนา

๔๖ นางสาวภรรคมัย  สุพร คบ.(ปฐมวัย) 26-3-08-66002-20 ครู คศ.๑ 26-3-08-66002-20 ครู คศ.๑ 22,000     
๔๗ นางเด่นฤดี  หว้ยทราย คบ.(ปฐมวัย) 26-3-08-66002-24 ครู คศ.๑ 26-3-08-66002-24 ครู คศ.๑ 19,920     

48  -ว่าง- - 26-3-11-2105-001 นักบริหารงานสวสัดิการสังคม(ผอ.กองสวสัดิการฯ) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 26-3-11-2105-001 นักบริหารงานสวสัดิการสังคม(ผอ.กองสวสัดิการฯ) อ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น 32,800     3,500    ว่างเดิม
๔๙ นายศักด์ิศิลป ์ ภยูางผือ รป.บ 26-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏบิติัการ 26-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏบิติัการ 22,600     

*เปล่ียนชื่อต าแหน่ง

พนักงานจ้าง

ขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน

พนักงานจ้าง

กองสวัสดิการสังคม

ขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน

พนักงานจ้าง

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านใหมศ่รชีมภู

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดสว่างอรณุ

พนักงานจ้าง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน

พนักงานจ้าง
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หมายเหตุ
ล าดบั ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ เงนิประจ า เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ การศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั ต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน

กรอบอัตราก าลังเดมิ กรอบอัตราก าลังใหม ่
เงนิเดอืน

เงนิเดอืน

50 นายยุทธนา  ส าอางค์เนตร บธ.บ/คอมฯ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คุณวุฒิ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน คุณวุฒิ 10,770     

47  อัตรา
*เปล่ียนชื่อต าแหน่ง

พนักงานจ้าง

50  อัตราอัตราก าลังเดิม อัตราก าลังใหม่
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บทท่ี 2  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีสมรรถนะด๎านความคิด มุํงม่ันที่จะเป็นคนด ีมีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให๎รู๎

วิธีคิดอยํางมีระบบ รู๎วิธีคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะในการใช๎ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการ บริหารและ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีสมรรถนะด๎านมนุษย์ มุํงมั่นที่จะเข๎าใจและตระหนักรู๎ในคุณคําของตนเอง และ
คุณคําของผู๎อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยํางมี 
ประสิทธิผล 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีสมรรถนะด๎านงาน มุํงมั่นที่จะเป็นคนเกํง มีทักษะในการบริหารและ ปฏิบัติงาน 
(Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต๎แผน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล และโครงการภายใต๎แผนยุทธศาสตร์กรมสํงเสริมการ ปกครอง
ท๎องถิ่น เพ่ือให๎มีความพร๎อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมสํงเสริม     
การปกครองท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนํวยงาน
ตํางๆ ที ่ให๎ความรํวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในสํวนราชการตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิผล 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก อันประกอบด๎วย พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และ
พนักงานจ๎าง ได๎รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู๎ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม            
ในการปฏิบัติงานทุกคน 

2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก ได๎รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 
85 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝกทุกคน ที่ได๎เข๎ารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
บริการประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ด ี

2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก ได๎รับการบริการที่ด ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานสํวนต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎องค์กรมีจุดมุํงหมาย ทิศทาง  
ในการก๎าวไปข๎างหน๎าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองตํอยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและเครื่องมือ         
ในการผลักดันสูํความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร๎างความตํอเนื่องในการพัฒนาบุคลากร     
ในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยูํในชํวง 
ระยะเวลา 3 ปี 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝกนั้น ต๎องเป็นการจัดท า 
ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู๎บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนํวยงาน นั้น      
เป็นสํวนที่ชํวยสนับสนุนผลักดันให๎ยุทธศาสตร์ของหนํวยงานประสบความส าเร็จผํานทางบุคลากรที่ได๎รับการ พัฒนา
ให๎มีความรู๎ สมรรถนะ เป็นผู๎น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให๎ ประสบ
ความส าเร็จอยํางดียิ่ง และเพ่ือให๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตํอกับยุทธศาสตร์ของ  องค์การ
บริหารสํวนต าบลปุาแฝกในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได๎เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด๎านที่เป็นยุทธศาสตร์ด๎าน  ทรัพยากร
บุคคลเทํานั้น 

เพ่ือให๎การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก มีความสอดคล๎อง 
และสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู๎บริหาร จึงไดก๎ าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กรใน
การก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กรนั้น เป็นการศึกษาข๎อมูลประกอบที่ส าคัญในการ จัดท ายุทธศาสตร์ 
ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได๎ท าการศึกษาและทบทวนข๎อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง ข๎อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แล๎ว จากนั้น จึงด าเนินการก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 

ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที ่
จะท าให๎องค์กรบรรลุ หรือไมํบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว๎ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะชํวยในการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอกในด๎านทรัพยากร มนุษย ์ที่มีผลตํอความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 

- เป็นการวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให๎องค์กร บรรลุ
หรือไมํบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว๎ 

- เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูล
จ านวนมาก 

- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได๎จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู๎ที่มาเข๎ารํวม 
- พิจารณาให๎ความส าคัญกับจุดอํอน เป็นล าดับแรก ๆ 
- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด๎านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไมํควรจ ากัดเฉพาะ

ในด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอยํางเดียว 
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข๎อมูลส าคัญด๎านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะชํวย 
สนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข๎อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตํอไป 

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะชํวยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด๎วยการวิเคราะห์จากข๎อมูล
ส าคัญด๎าน ทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์
ข๎อมูลส าคัญด๎านทรัพยากรมนุษย์ ยังชํวยให๎การจัดท ายุทธศาสตร์ตําง ๆ มีความถูกต๎องโดยมีข๎อมูลตัวเลข
สนับสนุนการคิด วิเคราะห์และการจัดท าผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูลส าคัญด๎านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให๎
องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญที่มีผลตํอการ บริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล๎ เชํน การวิเคราะห์จ านวนคน
ในแตํละชํวงอายุ ท าให๎เห็นถึงกลุํม ประชากรสํวนใหญํในองค์กร ด๎วยข๎อมูลนี้ท าให๎การก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนการพัฒนามีความ สอดคล๎องกับกลุํมคนสํวนใหญํในองค์กร จ านวนวันที่ใช๎ในการพัฒนา แสดงถึง
คําเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากรได๎รับ ในการพัฒนา และคําใช๎จํายในการพัฒนานั้นสะท๎อนถึงการบริหารจัดการ 
ความพยายามในการด าเนินการ พัฒนาผํานการใช๎จํายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับ
หนํวยงานที่เป็นหนํวยงานที่ดีในเรื่องการ พัฒนาคน 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล๎ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอ่ืน ซึ่งจะชํวยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด๎วยจากความเป็นจริงที่        
วําองค์กรใดองค์กร หนึ่งนั้นไมํได๎เกํงไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เกํงกวําองค์กรอ่ืนๆ อยํางมากในบางเรื่อง ดังนั้น 
การศึกษาจาก ประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล๎วน ามาประยุกต์ให๎เหมาะสม จะชํวยประหยัดเวลาและ   
ลดการด าเนินงาน แบบลองผิดลองถูก ท าให๎สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการ
แขํงขัน 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร๎อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนใน
การ สร๎างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์     
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุํมประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 

เมื่อสร๎างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร๎างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ หลักขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝกแล๎ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุํม ปรับปรุง เพ่ือ
คัดเลือกให๎เหลือใน ปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได๎ผํานการจัดกลุํม ปรับปรุง
แล๎ว มาก าหนดตัวชี้วัด พร๎อมทั้งชื่อโครงการในแตํละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์
หรือผลสัมฤทธิ์ของ ยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล๎องและตรงตํอยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มาสูํ
การ ปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จ ด๎วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
นั้นได๎เกิดขึ้น จริง มีกระบวนการ ผู๎รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมาย ความรับผิดชอบให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสูํการ
ประเมินผล งานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก๎าวหน๎า และความส าเร็จ 
ทั้งนี้ เพ่ือน ามาปรับแตํงแผนปฏิบัติงานให๎ปฏิบัติได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท๎ายของการจัดท า
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก๎าวหน๎า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได๎ ก าหนดไว๎ ในการประเมินและติดตามผลตลอดชํวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพ่ือองค์กร 
จะได๎ทราบถึง ความก๎าวหน๎าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความลําช๎าองค์กรสามารถศึกษาข๎อมูลเพ่ิมเติมจาก
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ผู๎รับผิดชอบ เพ่ือ รํวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายในที่สุด 
การก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลพ .ศ. 2537 และตาม

พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนา ต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู๎บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารสํวน ต าบลปุาแฝก เพ่ือให๎การด าเนินการขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก บรรลุผล
ตาม พันธกิจที่ตั้งไว๎ จ าเป็นต๎องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหนํวยงานตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับเปูาหมายการ
ด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น การพิจารณาวํา งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยูํนั้นครบถ๎วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม ํอยํางไร หากงานทีท่ าอยูํ ในปัจจุบันไมํตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต๎องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให๎
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางสํวนไมํต๎องด าเนินการแล๎ว อาจท าให๎การ
จัดสรรก าลังคนของบางสํวน ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให๎เกิดการเตรียมความพร๎อมในเรื่องก าลังคนให๎
รองรับสถานการณ์ในอนาคต โดยมีการก าหนดภารกิจและความรับผิดชอบให๎มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุํมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ดังนี้ 
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต๎องมี การ วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสํวนให๎ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถํายทอดแนว ทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร๎างความ
เข๎าใจถึงอนาคต ของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ใน การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศ ไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถใน
การแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํ ใน กลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะ
ประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 

๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลด
และ ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ตํอ ประเทศไทย 

๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํ
การ เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพ การผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถ ในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขา อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎าง
ความมั่นคงและ ปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง การค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนา ฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและ พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อัน
ได๎แกํ โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
และการ บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐาน
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ที ่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางมี 
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 

๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรํงกระจาย
โอกาส การพัฒนาและสร๎างความม่ันคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎ าไปสูํสังคมท่ีเสมอ ภาคและเป็นธรรม 

๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเรํงอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การ ปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ธรรมชาติ และพัฒนามุํงสูํ
การ เป็นสังคมสีเขียว 

๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎หนํวยงาน
ภาครัฐมี ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูํ ท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 

การเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคม แหํงชาติฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุํงสูํ การเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มี รายได๎สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนด ต าแหนํง ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติได๎จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม  เป็น
ศูนย์กลางด๎านการ ขนสํงและ โลจิ สติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ(Trading and Service 
Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎า เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมี
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นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
 
เปูาหมาย 
๑) การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
๒) การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัย

อยําง มีคุณภาพ 
๓) การลดความเหลื่อมล๎าในสังคม 
๔) การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
๕) การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

๓. THAILAND ๔.๐ 
โลกของอุตสาหกรรมก าลังก๎าวสูํการปฏิวัติครั้งใหมํ ที่เรียกวํา อุตสาหกรรม ๔.๐ ซึ่งเป็น

การ เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ “Industry ๔.๐” มาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแหํงชาติของประเทศ     
เยอรนี เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ แนวคิดก็คือ โลกของเราจะเข๎าสูํชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ภายใน 
๒๐ ปีข๎างหน๎า ท าให๎ ประเทศตํางก็ตื่นตัวกับผลกระทบที่จะติดตามมาเนื่องจากปัจจุบันทุกประเทศบน
โลกมีการเชื่อมตํอกันอยํางไร๎ พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความรํวมมือทางการค๎า ความรํวมมือด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน ความรํวมมือด๎าน เศรษฐกิจและสังคม เป็นต๎น ในอีกมุมหนึ่ง ก็ยํอมเกิดการแขํงขันกัน
สูงขึ้นเรื่อยๆ ด๎วยเหตุผลประการหลังนี้เอง หลายประเทศจึงจ าเป็นต๎องปรับตัวสูํการพัฒนาในยุค
อุตสาหกรรม ๔.๐ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองในการ แขํงขันกับประเทศอ่ืน ซึ่งประเทศไทยก็มีการให๎
ความส าคัญกับ “อุตสาหกรรม ๔.๐” จึงเป็นที่มาของนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” “ประเทศไทย ๔.๐” 
หมายถึง การปฏิรูปโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ ที่เน๎นการใช๎นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยพัฒนา 
โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แตํจะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสูํ การเกษตรแบบใหมํ 
โดยสร๎างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให๎เกษตรกรเป็น ผู๎ประกอบการมากขึ้น 

เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํรูปแบบ “ประเทศไทย 
๑.๐” ที่เน๎น การเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย ๒ .๐” ที่เน๎นอุสาหกรรม และ “ประเทศไทย ๓ .๐” 
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ที่เน๎นอุตสาหกรรม หนัก ซ่ึงท าให๎เราติดอยูํใน ๓ กับดัก คือ 
๑) กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง (Middle Income Trap) 
๒) กับดักความเหลื่อมล้ า(Inequality Trap) 
๓) กับดักความไมํสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ซึ่งรัฐบาลจะต๎องปฏิรูปเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงผํานจากประเทศไทย ๓.๐ ไปสูํ “ประเทศไทย ๔.๐” ที่เน๎นเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด๎วย
นวัตกรรม คือ การเปลี่ยนจากการท าปริมาณมากแตํได๎ผลน๎อย เป็นการท าปริมาณ น๎อยแตํได๎ผล มาก 
ซึ่งต๎องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา ๓ เรื่อง คือ 

1) เปลี่ยนจากกรผลิตสินค๎าโภคภัณฑ์ ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลย 
3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการบริการมากขึ้น 
ดังนั้น เราจึงต๎องค๎นหาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหมํ ที่จะสร๎างความ 

มั่งคั่งอยําง ยั่งยืนให๎กับประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการแปลง “ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของ
ประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒธรรม ให๎เป็น           
“ความได๎เปรียบในเชิง แขํงขัน” ใน ๕ กลุํมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได๎แกํ 

กลุํมท่ี ๑ กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุํมท่ี ๒ กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 
กลุํมท่ี ๓ กลุํมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
กลุํมท่ี ๔ กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและฝังกับอุปกรณ์ตํางๆ  
กลุํมท่ี ๕ กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง 
 
 

กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ Strength from Within หรือการสร๎างความเข็มแข็งจากภายใน 
มี กลไกในการขับเคลื่อนหลักอยูํ ๓ ตัว คือ 

1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Propostition) ของทุกภาคสํวนในประเทศ  
2) การสร๎างสังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็นผู๎ประกอบการ (Enterpreneur Driven Propostition) 
3) การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและเครือขําย (Community Driven Propostition) ซึ่งทั้ง ๓ 

กลไกนี้ต๎องขับเคลื่อนไปพร๎อมๆกัน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
ประกอบด๎วย 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว และกีฬา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด๎านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การสํงเสริมและพัฒนาการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา: การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, งาน
วางแผน ฯลฯ 

- งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน: การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการกํอสร๎าง, การตรวจสอบการ
กํอสร๎าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซํอมบ ารุงทาง/ 
เครื่องจักร ฯลฯ การพัฒนางานด๎านการคมนาคม การขนสํง และระบบโลจิสติกส์ 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การวางแผนสถิติ 

ฯลฯ 
- งานไฟฟูาถนน: การวิศวกรรม, การสาธารณูปโภค, งานสถานที่ไฟฟูาสาธารณะฯลฯ 

- งานสวนสาธารณะ: การกํอสร๎างปรับปรุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ, สนามเด็กเล น สวนสุขภาพ ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงาน 
2.1 แผนงานการเกษตร 

- งานสํงเสริมการเกษตร: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, งานวางแผนสํงเสริมการเกษตร, งาน 
วิชาการให๎บริการด๎านวิชาการเกษตร, งานสวัสดิการการเกษตร, งานสํงเสริมความรู๎ การเกษตร, 
สํงเสริมพืชผักสวนครัว และผลไม ๎ฯลฯ 
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- งานอนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม๎: ขุดลอกแหลํงน้ า คูคลอง เพ่ือการเกษตร ฯลฯ 
2.2 แผนงานการศึกษา 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริหารการศึกษาการ
วางแผน และ สถิติ, การเงินและบัญชีการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ 

- งานระดับก อนวัยเรียนและประถมศึกษา: งานโรงเรียน, งานนิเทศน์, กิจกรรมเด็กและเยาวชน, การ
บริการผลิตสื่อการสอน 

- งานระดับมัธยมศึกษา: งานโรงเรียน, งานนิเทศน,์ กิจการนักเรียน, การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
- งานศึกษาไมํก าหนดระดับ: การศึกษานอกโรงเรียน, งานกิจกรรมนักเรียน, การนิเทศน์, การบริการ

สนับสนุน การศึกษา, กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด, การสํงเสริมพัฒนาหลักสูตร, การศึกษา อ่ืนๆ ฯลฯ 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป ฯลฯ 
- งานโรงพยาบาล: การรักษาพยาบาล, การเภสัชกรรม, งานทันตสาธารณสุข, งานเวชกรรมสังคม, งาน

บริการสํงเสริมอนามัย, งานสถานพักฟ้ืน, การชันสูตรและรังสีวิทยา, การ ปูองกันและบ าบัดยาเสพติด, 
การปูองกันและบ าบัดโรคเอดส์ ฯลฯ 

- งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน: การบริการสาธารณสุข, งานสาธารณสุขอ่ืน, งานวิจัย
สาธารณสุข ฯลฯ 

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข: การให๎บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่, การวางแผนควบคุมการ 
ปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน ฯลฯ 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริการ

สาธารณะ, การวางแผนสถิติ ด๎านสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์: การสังคมสงเคราะห์, การสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน, การ

สวัสดิการสังคม, การ สงเคราะหผ์ู๎สูงอาย ุฯลฯ 
2.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

- งานบริหารทั่วไป: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การจัดตั้งประชาคม, การประชาสัมพันธ์, 
การจัดเก็บสถิตขิ๎อมูล ฯลฯ 

- งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน: การจัดประชุมสัมมนา, กิจกรรมการให๎ความรู๎ทางด๎าน
วิชาการ, การรณรงค์ กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคิด รํวมท า รํวมแก๎ไขปัญหาชุมชน เช น ยาเสพติด โรค
เอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงาน 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
วางแผนปูองกันภัย, การ ประชาสัมพันธ์ปูองกันภัย ฯลฯ 

- งานเทศกิจ: การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมด๎านนิติการ, การรักษาความสงบ เรียบร๎อย, การ
บังคับให๎เป็นไปตามกฎหมายท๎องถิ่น, การรักษาความปลอดภัย สถานที่อาคาร ฯลฯ 

- งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย: การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การด าเนินการ
ระงับและบรรเทาสาธารณภัย การปูองกันอัคคีภัย, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา แผนงาน 
4.1 แผนงานการพาณิชย์ 

- งานกิจการสถานธนานุบาล: งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ 
- งานกิจการประปา: งานผลิต, งานจ าหน ายและบริการ, งานมาตราวัดน้ า, งานธุรการ, งานการเงินและ 

บัญชี ฯลฯ 
- งานตลาดสด: งานจัดระเบียบตลาดสด, การบริหารงาน ตลาดสด ฯลฯ 
- งานโรงฆําสัตว์: การบริหารงานโรงฆ าสัตว์ ฯลฯ 

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- งานกีฬา และนันทนาการ: การสํงเสริมกิจกรรมกีฬา, งานมวลชนด๎านกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ 
- งานวิชาการ วางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว: ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว, ให๎บริการทํองเที่ยว, งาน

วางแผนเพื่อสํงเสริมการ ทํองเที่ยว, อนุรักษแ์หลํงทํองเที่ยว ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน 
๕.1 แผนงานการเกษตร 

- งานอนุรักษแ์หลํงน้ าและปุาไม:๎ งานปุาไมช๎ุมชนการพัฒนาระบบชลประทาน ฯลฯ 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

- งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล: ระบบการรักษาความสะอาด, ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล การพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย ฯลฯ 

- งานบ าบัดน้ าเสีย : ระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย , ระบบการรักษาความสะอาดคูคลอง ระบายน้ า การ
พัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ าฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, 
งานวางแผน ฯลฯ 

- งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น: สํงเสริมการศาสนา, ฌาปนกิจสถาน, อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต, 
ประเพณีท๎องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์, ภูมิปัญญาชาวบ๎าน, งานปลูกฝัง 
จิตส านึก ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี แผนงาน 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- งานบริหารทั่วไป: การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล, การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ 
ประมวลผลข๎อมูลทั่วไปขององค์กร, กิจการทะเบียน, การปกครอง, การ ประชาสัมพันธ์, การร๎องเรียน
ร๎องทุกข,์ การประสานงาน, กิจการสภา, การเลือกตั้ง, การจัดท าค าสั่งประกาศ, การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

- งานวางแผนสถิติและวิชาการ: งานวิชาการและแผน, การจัดท างบประมาณ, การติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม งบประมาณ, การวิเคราะห์การใช๎จ ายงบประมาณ, การจัดเก็บและวิเคราะห์ข๎อมูล สถิติฯ ฯลฯ 

- งานบริหารงานคลัง: การเบิกจ าย, การพัสดุ, การทรัพย์สิน, สถิติการเงินและการคลัง, การตรวจสอบ 
บัญชี, การพัฒนารายได๎, การจัดเก็บรายได๎, การซํอมแซมบ ารุงรักษาพัสดุ, กิจกรรม ทางวิชาการด๎าน
การเงิน การคลัง และการบัญชี, แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที ่8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนงาน 
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
วางแผนปูองกันภัย การประชาสัมพันธ์ปูองกันภัย ฯลฯ 

- งานเทศกิจ: การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมด๎านนิติการ, การรักษาความสงบ เรียบร๎อย, การ
บังคับให๎เป็นไปตามกฎหมายท๎องถิ่น, การรักษาความปลอดภัย สถานที่อาคาร ฯลฯ 

- งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย: การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การด าเนินการ
ระงับและบรรเทาสาธารณภัย การปูองกันอัคคีภัย, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- งานวิชาการ วางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว: ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว, ให๎บริการทํองเที่ยว, งาน

วางแผนเพื่อสํงเสริมการ ทํองเที่ยว, อนุรักษแ์หลํงทํองเที่ยว ฯลฯ 
8.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, 
งานวางแผน ฯลฯ 

- งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน : การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการกํอสร๎าง, การตรวจสอบการ
กํอสร๎าง งานศูนย์เครื่องจักรกล, การควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซํอมบ ารุงทาง/ เครื่องจักร 
ฯลฯ : การพัฒนางานด๎านการคมนาคม การขนสํง และระบบโลจิสติกส์ 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 
 

“ต าบลนําอยูํ  ประชาชนมั่งค่ัง  ชุมชนยั้งยืน” 
 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการค๎า การลงทุน การทํองเทียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด๎านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให๎เพียงพอและไดม๎าตรฐาน 
เป้าประสงค์ เพ่ือกํอสร๎างและซํอมบ ารุงด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส วนต าบล

ปุาแฝก ให๎มีความสะดวก และมีมาตรฐาน ทั้งยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ด๎านอ่ืนๆ ให๎ประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะอยําง ยิ่ง ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านความสงบสุขเรียบร๎อยของประชาชนและด๎านเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. จ านวนถนนภายในต าบลทีไ่ดร๎ับมาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
๒. จ านวนการพัฒนาระบบน้ าที่เพียงพอเพ่ิมมากขึ้น 
๓. จ านวนการขยายเขตไฟฟูาและแสงสว างในที่สาธารณะที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
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กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท๎า ทางระบายน้ า และสะพาน 
๒. พัฒนาระบบจราจร 
๓. พัฒนาน้ าทั้งระบบ 
๔. จัดให๎มีระบบไฟฟูา และแสงสว างในที่สาธารณะ หมูํบ๎าน/ชุมชน 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าการเกษตรเพ่ือ

เพ่ิม มูลคาํ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การ พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

พันธกิจ สนับสนุนและสํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับยํอย 

เชํน บุคคล ครอบครัว และระดับกลุํมชุมชนในท๎องถิ่น ให๎ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได๎เสริม เกิดการ
รวมกลุํมเพ่ือการค๎าในรูป ของสหกรณ์หรือตลาด เพ่ือสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์สร๎าง
ความสามารถในการแข งขันทางเศรษฐกิจ และแก๎ไขปัญหาความยากจนของหมูํบ๎านหรือชุมชน ให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. จ านวนประชากรที่ว างงานลดลง 
๒. จ านวนประชากรมีรายไดแ๎ละความเป็นอยูํที่ดีข้ึน 
๓. จ านวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. พัฒนาสํงเสริมอาชีพให๎แก เกษตรกร 
๒. สํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายไดเ๎พ่ิมข้ึน 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎า

การเกษตรเพ่ือเพ่ิม มูลค า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถการค๎าและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การ พัฒนาด๎านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พันธกิจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟ ูธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ถูกท าลายและเสื่อมโทรม และปูองกัน

การท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่จะถูกท าลายในอนาคต และลดการเกิดปัญหาในด๎านธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมที่จะเกิดข้ึนภายในอนาคต 

 
 

23



 

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
๑.  จ านวนประชาชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสร๎างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
๒. จ านวนครัวเรือนที่ให๎ความรํวมมือในการก าจัดขยะอยํางถูกสุขอนามัย 
๓. จ านวนผู๎ประกอบการและผู๎บริโภคที่ให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบข๎อบัญญัติต าบล 
๔. ปริมาณขยะเฉลี่ยในพ้ืนที่ลดลง 
๕. จ านวนพ้ืนที่ที่มีการปลูกต๎นไมเ๎พ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชน เยาวชน รํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๒. ออกข๎อบัญญัติต าบลเพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต อสุขภาพ และกิจการการค๎าอันเป็นที่

นํารังเกียจในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส วนต าบล 
๓. จัดให๎มีถังรองรับขยะ สถานทีก่ าจัดขยะ รถขนถ ายขยะ ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล เตาเผาขยะ 
๔. สํงเสริมให๎มีการคัดแยกขยะเพ่ือท าปุ๋ยชีวภาพและขยะรีไซเคิล 
๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบลและสํงเสริมให๎มีการปลูกต๎นไม๎ในกิจกรรม/ประเพณี และวัน

ส าคัญตํางๆ 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการทํองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การ พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ ปูองกันปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในท๎องถิ่น สํงเสริมและพัฒนา 

การศึกษา สํงเสริมและท านุบ ารุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น รณรงค์ปูองกันปัญหา 
ด๎านการสาธารณสุข สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาสังคมและความเป็นอยูํในชุมชนให๎เป็นสังคมที่พึงปรารถนา 
เป็นสังคมที่มีดุลย ภาพในทุกๆด๎าน เป็นสังคมแห งการพัฒนาและสังคมแห งการเรียนรู๎ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. จ านวนประชาชนที่มีความสนใจและรํวมกิจกรรมกีฬาตํางๆ เพ่ิมข้ึน 
๒. จ านวนประชาชนที่ไดร๎ับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในท๎องถิ่นที่แสดงออกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่น 
๔. จ านวนสถิติในการจับกุมเรื่องยาเสพติดในต าบลลดลง 
๕. สถิติผู๎เจ็บปุวย และโรคระบาดตํางๆ ลดลง 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. สํงเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๒. จัดให๎มีการดูแลด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓. สํงเสริมครอบครัวให๎มีความอบอุํนและปลอด ยาเสพติด 
๔. อุดหนุนงบประมาณให๎กับหน วยงานอ่ืน เพ่ือด าเนินการตามภารกิจ อ านาจ หน๎าที่ ของ อบต. 

ในกรณีที่ อบต. ไมํสามารถด าเนินการเองได๎หรือด าเนินการเองได๎แตํมอบหมายให๎หน วยงาน
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อ่ืนด าเนินการแทน 
๕. จัดให๎มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขต อบต. 
๖. จัดให๎มีสวัสดิการชุมชนภายในเขต อบต. 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํ

สังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด๎าน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ สํงเสริมการบริหารจัดการงานของ อบต. ให๎เกิดความโปร งใส ตรวจสอบได ๎
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารในต าบลให๎มีความทันสมัย และเป็นสื่อกลางในการ

เรียนรู๎ใน ต าบล สํงเสริมให๎ประชาชนในพ้ืนที่มีการเรียนรู๎นอกระบบที่มีประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ เพ่ือใช๎
เป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม และพร๎อมรับในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภารกิจและอ านาจหน๎าที่เพ่ิมมากข้ึน 
๒. ประชาชนมีวิสัยทัศน์ แนวคิดท่ีเปิดกว๎างและมีความรู๎เพ่ิมมากข้ึน 
๓. ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพด๎านข๎อมูลขําวสารพร๎อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. เพ่ิมชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารให๎กับประชาชน เพ่ือสํงเสริมทักษะความรู๎และการ

ให๎บริการ นักทํองเที่ยว 
๒. จัดให๎มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับ

ภารกิจ ของ อบต. 
๓. จัดให๎มีเวทีประชาคมระดับหมูํบ๎านเพ่ือสํงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและสํงเสริม

ความรํวมมือระหวํางท๎องถิ่น ประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว การค๎าและการลงทุน 
๔. จัดให๎มีระบบการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย/หอกระจายขําว ภายในหมูํบ๎านและต าบล

อยํางทั่วถึงและสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคม

คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสํงเสริม
และ พัฒนาการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น 
พันธกิจ สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าประสงค์ เพ่ือเป็นการสร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎แก ท๎องถิ่นและเป็นการประชาสัมพันธ์

ท๎องถิ่นให๎เป็น ทีรู่๎จักแพรํหลาย 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑. จ านวนประชากรในท๎องถิ่นมีการท าธุรกิจในด๎านการทํองเที่ยวและการบริการเพ่ิมมากข้ึน 
๒. จ านวนนักทํองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
๓. ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายไดต๎ อหัวต อคนเพ่ิมมากข้ึน 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. สํงเสริม ปรับปรุง พัฒนา และจัดให๎มีการทํองเที่ยวภายในท๎องถิ่น 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการทํองเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การ พัฒนาด๎านการค๎า การลงทุน การเที่ยวเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที ่๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ สํงเสริมการบริหารจัดการงานของ อบต. ให๎เกิดความโปร งใส ตรวจสอบได ๎
เป้าประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารกิจการตามภารกิจด๎านตํางๆ ขององค์การบริหาร

สํวนต าบลให๎มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีส วนรํวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส วนต าบล ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยโปร งใสและเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑. จ านวนผู๎มีส วนรํวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
๒. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์ท่ีมีศักยภาพในการให๎บริการแก ประชาชนเพิ่มขึ้น 
๓. ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน 
๔. องค์การบริหารส วนต าบลมีรายไดเ๎พ่ิมข้ึน 
๕.   จ านวนเครื่องมือเครื่องใช๎ในส านักงานมีประสิทธิภาพและสามารถใช๎งานไดเ๎กิดประโยชน์สูงสุด 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. สํงเสริมการมีส วนรํวมของประชาชน 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรใน อบต. 
๓. ปรับปรุงและพัฒนารายไดข๎อง อบต. 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และส านักงานขององค์การบริหารส วนต าบล 
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ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ :  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ๑. การ

วิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก โดยการท า SWOT 
Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี ้
๑.จุดแข็ง (Strengths) 
 1.๑ ระบบการบริหาร 

๑) มีการจัดโครงสร๎างภายในที่เหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจ 
๒) มีการแบ งแยก/มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
๓) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๔) สํงเสริมการมีส วนรํวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 

 ๑.๒ อัตราก าลังพนักงานส วนต าบล ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว 
๑) บุคลากรมคีวามรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี 
๒) มีการจัดสํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมอยํางต อเนื่อง 
๓) มีแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับโครงสร๎างอ านาจหน๎าที ่

๑.๓ การเงิน/งบประมาณ 
๑) พัฒนารายได๎โดยการปรับปรุงแหลํงรายไดแ๎ละระบบจัดเก็บภาษ ี
๒) การใช๎จ ายเงินงบประมาณเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 

๑.๔ ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 
๑) มีกลุํมวิสาหกิจชุมชนจ านวน ๑๑ กลุํม 
๒) มีกลุํมออมทรัพย์และกองทุนหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 
๓) มีบุคลากรจากหน วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่อยูํในพ้ืนที่ที่มีความรู๎ ความสามารถน าแนวคิดมา

พัฒนาชุมชนไดม๎าก 
๔) มีสถานที่ราชการที่ส าคัญอยูํในพ้ืนที ่ไดแ๎ก  ศูนย์ราชการจังหวัด ที่ว าการอ˚าเภอฯ 

๒.จุดอ่อน (Weaknesses) 
๒.๑ ระบบการบริหาร 

1) กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ มีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาท าให๎ เจ๎าหน๎าทีผู่๎ปฏิบัติขาดความเข๎าใจ
ที่ถูกต๎องและชัดเจน 

๒.๒ การเงิน/งบประมาณ 
๑) งบประมาณมีจ านวนจ ากัด มีรายไดท๎ีไ่ด๎รับการจัดสรรไมเํพียงพอต อการพัฒนา 

๒.๓ ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๑) ประชาชน และเยาวชนขาดความตระหนักในการเข๎าไปมีส วนรํวมในกิจกรรม ทางพุทธศาสนาอยํางจริงจัง 

๒.๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๑) ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ 
2) ขาดระบบการก าจัดขยะที่ถูกต๎อง 
 

๒.๕ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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๑) ไฟฟูาดับบํอยครั้ง 
๒) น้ าประปาไมเํพียงพอ แรงดันต่ า 

๓.โอกาส (Opportunity) 
๑) การแก๎ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 
๒) รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยูํดีมีสุข 
๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
๔) นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนสํงเสริมด๎านการเกษตร การทํองเที่ยว สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
๕) การสร๎างความเข๎มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

๔. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat) 
๑) หว๎งระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลําช๎าไมแํนนํอน 
๒) คําครองชีพสูง 
๓) ภาวะวิกฤตการณ์น้ ามัน พลังงาน และแก๏ส มีราคาแพง 
๔) การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจํายไมํเหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
๕) ภาระหน๎าที่เพ่ิมมากข้ึน ตามภารกิจที่ไดร๎ับการถาํยโอน 
๖) ตลาดสินค๎าการเกษตรมีความต๎องการไมแํน นอนและราคาผลผลิตตกต่ า 
๗) สถานการณ์ทางการเมืองมีความไมํแนนํอน 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ประเทศไทยในอดีตที่ผํานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํโมเดลประเทศไทย 1.0 เน๎นภาค

การเกษตรไปสูํประเทศไทย 2.0 เน๎นอุตสาหกรรมเบา และก๎าวสูํโมเดลปัจจุบัน ประเทศไทย 3.0 ที่เน๎นอุตสาหกรรมหนัก 
ทวําภายใต๎ประเทศไทยโมเดล 3.0 ที่เป็นอยูํกันตอนนี้ต๎องเผชิญกับดักส าคัญที่ไมํ อาจน าพาประเทศพัฒนาไปมากกวํานี้ 
โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษา ความสงบแหํงชาติในรัฐบาลปัจจุบันได๎มอบนโยบาย
ที่จะน าพาประเทศก๎าวสูํโมเดล ประเทศไทย 4.0 เน๎นการ พัฒนาเศรษฐกิจใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญภายใต๎การน าของ
นายกรัฐมนตรี เน๎นเรื่องการพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ด๎วยการสร๎างความเข๎มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผําน กลไก ประชารัฐ เพื่อต๎องการแก๎ไขปัญหาที่มีมานาน เชํน การทุจริตคอร์รัปชั่น ความขัดแย๎ง 
ตลอดจนปัญหา ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน วิกฤติภัยแล๎ง ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ที ่ต๎องด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และให๎เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงค านึงถึงสถานการณ์ตําง ๆ อยํางรอบ
ด๎านทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม คือ การวิเคราะห์ข๎อมูล ด๎านเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ต าบลปุาแฝก ซึ่งต าบลปุาแฝกมีเขตพ้ืนที่กึ่งชุมชนเมือง ประชาชนมีอาชีพค๎าขายและท า เกษตรกรรม รูปแบบสังคมในเขต
ต าบลปุาแฝก เป็นสังคมแบบทั่วไป มีความรักความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ เด็กและเยาวชนมีความเคารพตํอผู๎ใหญํ การเมือง
ยังคงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อมมีความอุดมสมบูรณ์อยํางที่เป็นมาในอดีต มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีความสมดุลและยั่งยืน ประชาชนในพ้ืนที่สามารถใช๎ทรัพยากรได๎ จึงต๎องมีการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของภาครัฐ เพ่ือให๎สอดคล๎อง กับการบริหารงานตามแนวทางของรัฐบาลสูํโมเดล “ประเทศไทย 4.0 การพัฒนา
เศรษฐกิจใหมํ” และเพ่ือเป็น การขับเคลื่อนการบริหารประเทศของรัฐบาล ควรสร๎างความเข๎าใจกับประชาชนในต าบลปุา
แฝก ถึงแนวทาง การพัฒนาองค์การบริหารส วนต าบลปุาแฝก ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด บึงกาฬ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ 

ดังนั้นการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ จึงจ าเป็นต๎องจัดท าแผนให๎ สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส วนต าบลปุาแฝก 
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การวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก (SWOT) 
๑.การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S)  สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 
๑. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต๎องการของชุมชน และเคารพกฎ กติกา ระเบียบ

กฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก๎ไขปัญหาภายใต๎ภาวะของข๎อจ ากัดไดเ๎ป็นอยํางดี 
2.  สมาชิกสภาท๎องถิ่น มีความรู๎และเข๎าใจบทบาทอ านาจหน๎าที่และมีความกระตือรือร๎นตํอ การแก๎ไขปัญหาและ

พัฒนาท๎องถิ่นเป็นอยํางดี 
3. พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติ ตามบทบาทอ านาจหน๎าที่

ทีไ่ดร๎ับมอบหมายภายใตบ๎ทบัญญัติแหํงกฎหมาย และมีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็น ในการมีสํวนรํวมของการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน 

4.  องค์การบริหารส วนต าบลปุาแฝก มีการบริหารจัดการเรื่องแผนฯ และงบประมาณภายใต๎ ความเข๎าใจตรงกัน
ในบทบาทอ านาจหน๎าที่ของทุกภาคสํวนในต าบล คือ ประชาคม ผู๎บริหารท๎องถิ่น  สมาชิก สภาท๎องถิ่น  สํวน
ราชการจังหวัด  อ าเภอ  โดยทุกฝุายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเครํงครัด 

5. สภาพสิ่งแวดล๎อมทางการบริหาร ไดแ๎กํ อุปกรณ ์อาคาร สถานที ่ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สวัสดิการ การบริหารงานบุคคล อยูํบนพ้ืนฐานของความเหมาะสมความส าเร็จ รํวมกัน มุํงวัตถุประสงค์ของ
งาน ลดขั้นตอนการบริหารโดยการประสานงานภายใน และมอบหมายอยํางเป็น ระบบ ตรวจสอบและควบคุม
ภายใตก๎ระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันได ๎

๖. องค์กรอยูํใกล๎ชิดประชาชน รู๎ปัญหาความต๎องการของพ้ืนที่เป็นอยํางดี มีงบประมาณ สามารถบริหารจัดการ
เองไดต๎ามแผนงาน 

๒.การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness   W ) สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 
๑. เส๎นทางการคมนาคมยังไมสํะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบํอ 
๒. ปัญหาน้ าทํวม ในหน๎าฝนชํวงฤดนู้ าหลาก 
๓. ปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค ในหน๎าแล๎งและระบบประปา 
๔. ปัญหาเรื่องคลองสํงน้ าที่ยังมไีมทํั่วถึงทั้งหมูํบ๎าน 
๕. ปัญหาเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะการรับวัฒนธรรมของตํางชาติเข๎ามา 
๖. ขาดการสํงเสริมด๎านอาชีพอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
๗. ประชาชนขาดความเข๎าใจในด๎านการสํงเสริมอาชีพอยํางจริงจัง 
๘. ขาดบุคลากร / ผู๎ช านาญการในการสํงเสริมให๎ความรู๎แกํประชาชน 
๙. ขาดทักษะความรู๎ในด๎านการใช๎เทคโนโลยี 
๑๐.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังไมดํีเทาํที่ควร 
๑๑.รายไดข๎องเกษตรกรยังตกต่ า 
๓.การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity  O) สามารถสรุปเป็นข๎อๆ ดังนี้ 
1. ท าให๎มีการซื้อขายเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ส าหรับการอยูํอาศัยมากขึ้น และผู๎ที่เข๎ามา ประกอบกิจการใน

พ้ืนที่อยํางตํอเนื่องมีมากขึ้น สํงผลตํอการจัดภาษีและรายได๎จากการจดทะเบียนนิติกรรม สร๎างรายได๎ให๎
ท๎องถิ่นมากขึ้น 

2. พ้ืนที่ต าบลปุาแฝก มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแกํการเกษตร เช น การปลูกพืช หรือ เลี้ยงสัตว์ จึงมีความ
เหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตทางด๎านเพ่ือการบริโภคของคนสํวนใหญ ในพ้ืนที่ 

3. ต าบลปุาแฝก มีสถานศึกษา การสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้งต าบล ท าเริ่มมี การขยายตัวของชุมชน
เข๎ามาอยูํอาศัยหนาแนํนมากขึ้น 

4. ต าบลปุาแฝก เป็นจุดผํานไปยังแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดบึงกาฬหลายแหํง ท าให๎ มีการเดินทางเข๎าสูํ
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ต าบลปุาแฝก ของนักทํองเที่ยว และบุคคลส าคัญสม่ าเสมอตลอดปี สามารถสร๎างความตื่นตัว และกระแสพัฒนา
ไดด๎ีหากด าเนินการไดอ๎ยํางถูกต๎อง 

5. เป็นเส๎นทางผํานเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญและมีชื่อเสียง ซึ่งอยูํไมํหํางไกลจากจังหวัด มากจนเกิน จึง
เหมาะสมที่นักทํองเที่ยวจะเดินทางเข๎ามาพักผํอนหยํอนใจหรือแวะเที่ยวชมหาซื้อสินค๎า ทางการเกษตรหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นฐานรายไดท๎างเศรษฐกิจท๎องถิ่นไดอ๎ยํางสม่ าเสมอ 

๔. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat   T) สามารถสรุปเป็นข๎อ ๆ ดังนี้ 
๑.มีเรื่องของผลประโยชน์จากการบริหารงานท าให๎คุณภาพของงานไมเํต็มที ่
๒.ประชาชนรอคอยและคาดหวังให๎ท๎องถิ่นแก๎ไขปัญหาให๎ โดยลดการพ่ึงตนเองลง 
๓.การประสานขอรับการสนับสนุนไมํมีความแน นอนว าจะได๎รับการพิจารณาช วยเหลือการ เปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง ท าให๎นโยบายตํางๆเปลี่ยนไป 
 
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝกจะด าเนินการ  
     องค์การบริหารส วนต าบลปุาแฝก มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต๎องด าเนินการดังนี้  

ภารกิจหลัก 
 1.  การปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 6. การพัฒนารายได๎ 
 7.  การสํงเสริมการเกษตร 
 8.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง 
 1.  การสํงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 2. การสนับสนุนและสํงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 3. การสนับสนุนและสํงเสริมการกีฬาและการออกก˚าลังกาย 
 4. การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 5. ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน 
 6.  การสนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพกลุํมอาชีพ 
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ยุทธศาสตร ์
จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมการผลิต
สินค๎าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป

ให๎มีความปลอดภัย มีมูลคําเพ่ิม
สอดคล๎องกบัการตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเส๎นทาง
ทํองเท่ียว แหลํง ท ํองเท ี่ยวส ิ่งอ านวย
ความสะดวก ส ินค ๎า บริการและบริหาร
จัดการทํองเที่ยวให๎ ได๎มาตรฐานอยําง

บูรณาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาความรู้และทกัษะ
การประกอบอาชีพของ ประชาชน รวมถึง

จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริการ
ประชาชนอยา่ งเป็นระบบ เพื่อให้ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้างความ มั่นคง

ในสังคมให้มีความสขุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎ เกิดความสมดุลตํอ
ระบบน ิเวศ โดยประชาชนมีสํวน
รํวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการอนุรกัษ์
สํงเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎าน
การม ีสุขภาพอนาม ัยท ี่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด๎านการพัฒนา
และสร๎างโอกาสใน ชุมชน 

ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร 
 
 

 

  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาการเมืองและ 
การบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการพัฒนาระบบ
การศึกษาและสังคม ฐานความรู๎ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านการ
พัฒนาการเกษตรก๎าวหน๎า แบบ

ยั่งย ืนโดยย ึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎าน
เมืองนําอยูํ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการสํงเสริมค ุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล๎อม และ

การทํองเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่นใน 
เขตจังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการสังคม
สงเคราะห์ผู๎สูงอายุ คนพิการ และ

ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด๎านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทาง การเมือง การ

บริหารจัดการและการ พัฒนาบุคคล 

ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของ 

องค์การบริหารสํวน 
ต าบลปุาแฝก 
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ปัจจัยส ูํความส าเร ็จ 

1. ผู๎บร ิหารทอ๎งถิ่น ผู๎ก าหนดนโย
บาย ติดตามและประเมินผล 

2. บุคลากรขององค์การบริหารส ํวนต 
าบล ทําช๎าง ผู๎ปฏิบัติงาน ประสานงาน
ระหวําง ฝุายตาํงๆ และผู๎ให๎บริการ 

3. ประชาชนในท ๎องที่ ผู๎ก าหนดความ 
ต๎องการ ผู๎รํวมให๎ข๎อมูล ประสานความ 
รํวมมือ และผูต๎รวจสอบการท างาน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 
12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นใน เขตจังหวัด จะเห็นได๎วํามีความเชื่อมโยงกันอยํางชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการ พัฒนา เป็นการน าภูมิคุ๎มกันที่มีอยูํ พร๎อมทั้งเรํงสร๎างภูมิคุ๎มกันใน
ท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให๎สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได๎อยําง เหมาะสม โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎มีคุณภาพ ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํภายใน ชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาเพ่ือ ประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารสํวนตา บลปุาแฝก จึงได 
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้ 

1. ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคน 

2. สร๎างสังคมและเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎มีคุณภาพ 

3. ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. สร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์บนพ้ืนฐานการ 
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 

1. ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคน 

2. สรางสังคมและเศรษฐกิจภายใน 
ชุมชนให๎มีคุณภาพ 

3. ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูภํายในชุมชน 
อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน ์สูงสด ุ 

4. สรางโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วย 
ฐานความรู ๎เทคโนโลย ีนวัตกรรม และ 
ความคิดสร๎างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิต 
และการบริโภคที่เป็นมติรตํอ 
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารสํวนต าบลปา่ 
แฝก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านเมืองนําอยูํ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านการพัฒนาการ 
เกษตรก ๎าวหน ๎าแบบยั่งย ืนโดยย ึดหล ัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการพัฒนา
ระบบ การศึกษาและสังคมฐานความรู๎ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการสังคมสงเคราะห์ 
ผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด๎านการมีสุขภาพ
อนามัย ท ี่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการอนุรักษ์สํงเสริม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
ท๎องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด๎านการพัฒนาและสร๎าง 
โอกาสในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด๎านการพัฒนา 
ประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร 
จัดการและการพัฒนาบุคคล 

การเช่ือมโยงการพัฒนาท๎องถิ่น 

1. การประสานแผนการพัฒนากับ 
หนํวยงานตํางๆที่เกี่ยวข ๎องทั้งหนํวยงาน 
ภาคร ัฐ และหนํวยงานภาคประชาชน 

2การพฒันาท ๎องถิน่แบบบูรณาการทั้ง 
ภาคร ัฐ ภาคประชาสงัคมและภาคเอกชน 

3. การสร๎างการมีส ํวนรํวมระหวําง 
หนํวยงานภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได๎มีการน าข๎อมูลในหลาย ๆ ด๎านมาสรุปผล
และวิเคราะห์ เพ่ือประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให๎ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช๎ใน
การพัฒนาแก๎ไขใน สํวนที่เป็นจุดอํอนของบุคลากร และสํงเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเปูาประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของกรม ชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ก าหนดที่มาของข๎อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได๎ 4 ทาง คือ 

1. การสัมภาษณ์จากกลุํมผู๎บริหาร 
2. การรวบรวมข๎อมูลที่ส าคัญด๎านทรัพยากรบุคคลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นตํอการพัฒนาบุคลากร  
4.การวิเคราะห์ HR SWOT 

ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากที่มาของข๎อมูลดังกลําว ได๎ดังนี ้
1. สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู๎บริหาร ซึ่งประกอบไปด๎วย ผู๎บริหารท๎องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
หัวหน๎า สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู๎บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได๎ดังนี้ 

1. บุคลากรต๎องมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรต๎องมีความรู๎ความสามารถนอกเหนือจากงานที่ต๎องปฏิบัติในปัจจุบัน 
3. ให๎มีการพัฒนาบุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชํวยในการปฏิบัติงาน 
4. เห็นควรให๎มีการสร๎างทัศนคติการท างานเป็นทีมภายในองค์กร 
5. การพัฒนาทักษะการให๎บริการที่ดี หรือ Service mind เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎แกํ 

ประชาชนผู๎รับบริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
6. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร 7.การเสริมสร๎างภาวะผู๎น า

ให๎แกํผู๎บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อเป็นตัวอยํางที่ดีแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
8. ให๎ความส าคัญด๎านการพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางทั่วถึง และเทําเทียม 

2. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลส าคัญด๎านทรัพยากรบุคคล ไดท๎ าการวิเคราะห์ข๎อมลูส าคัญ ดังนี้ 
1. โครงสร๎างบุคลากรจ าแนกแตํละชํวงอายุ 

ประเภทต าแหนํง ตํ ากวํา 30 
ปี 

31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 

พนักงานสํวนต าบล 1 2 8 3 
ลูกจ๎างประจ า - - 1 - 
พนักงานจ๎าง(ภารกิจ)(ทั่วไป) 4 11 7 6 
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2. สัดสํวนข๎าราชการ ชาย-หญิง 
ประเภทต าแหนํง เพศชาย เพศหญิง 

พนักงานสํวนต าบล 5 9 
ลูกจ๎างประจ า - 1 
พนักงานจ๎าง(ภารกิจ)(ทั่วไป) 14 14 

3. ข๎อมูลคําใช๎จํายด๎านบุคลากรตํองบประมาณรวมตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) 
ข๎อมูลด๎านงบประมาณ ป ี2564 ปี 2565 ปี 2566 

- งบประมาณรายจํายตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 35,647,500 37,429,875 39,301,369 
- งบประมาณรายจํายด๎านบุคลากรตามแผนอัตราก าลงั 3 ปี 10,749,079 11,035,291 11,331,301 
- ร๎อยละคําใช๎จํายด๎านบุคลากรตํองบประมาณตามแผน 

อัตราก าลัง 3 ปี 
30.15 29.48 28.83 

 
4. ข๎อมูลงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตํองบบุคลากรแผนอัตราก าลัง  3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) 

ข๎อมูลด๎านงบประมาณ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
- งบประมาณรายจํายด๎านบุคลากรตามแผนอัตราก าลงั 3 ปี 10,749,079 11,035,291 11,331,301 

- งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 230,000 230,000 230,000 
- ร๎อยละคําใช๎จํายด๎านบุคลากรตํองบประมาณตามแผน 

อัตราก าลัง 3 ปี 
2.14 2.08 2.03 

 
5. อัตราการสูญเสียจ าแนกตามชํวงอายุงานและสาเหตุ 
  เนื่องด๎วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมีพนักงานสํวนต าบลเกษียณอายุราชการจ านวน 1 
อัตรา ใน ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง และคาดวําจะมีพนักงานสํวนต าบลโอน(ย๎าย)กลับภูมิล าเนาภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยํางน๎อย 1 คน เนื่องจากไมํได๎เป็นผู๎มีภูมิล าเนาอยูํในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 
ประกอบกับ ในระหวําง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 พนักงานสํวนต าบลผู๎ด ารงต าแหนํงสายงานบริหาร
ระดับต๎นหรือผู๎ด ารงต าแหนํง ประเภทวิชาการที่ครบก าหนดที่จะท าการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในระดับช านาญ
การพิเศษ หรือหัวหน๎าฝุาย แล๎วแต ํกรณ ีอาจมีแนวโน๎มในการโอน(ย๎าย)เพ่ือเตรียมท าการประเมินในการเลื่อน
ระดับท่ีสูงขึ้นในองค์กรที่มีขนาดใหญํ กวําปัจจุบัน 
3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝกได๎มีการจัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับความต๎องการพัฒนา
ของบุคลากรใน องค์กร ผํานระบบ GOOGLE FORM โดยให๎พนักงานทุกคนเข๎าไปกรอกข๎อมูลความต๎องการ
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให๎ผู๎รับผิดชอบน าผลที่ได๎รับมาวิเคราะห์ความต๎องการการพัฒนาของบุคลากรใน
องค์กร การวางแผนการพัฒนา บุคลากร การก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม การสํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรม
กับหนํวยงานภายนอก รวมถึงการ ถํายทอดองค์ความรู๎ภายในองค์กรได๎อยํางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการน าการคิดคําเฉลี่ยและร๎อยละมาใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ทั้งนี้มีจ านวนพนักงาน
ผู๎ตอบ แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 35 ราย จาก 43 ราย คิดเป็นร๎อยละ 81.40 ซึ่งผลการส ารวจความ
ต๎องการพัฒนา บุคลากร มีดังนี ้
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1. ความต้องการด้านวิธีการพัฒนาบุคลากร 
จากการส ารวจพบวําบุคลากรสํวนใหญํมีความต๎องการเข๎ารับการฝึกอบรมกับหนํวยงานอ่ืน 

คิดเป็นร๎อยละ57.1 รองลงมาต๎องการให๎มีการจัดฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร๎อยละ 51.4 รองลงมา
มีความต๎องการให๎ หนํวยงานมีการจัดท าเอกสารคูํมือการปฏิบัติงาน คิดเป็นร๎อยละ 34.3 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

ความต๎องการด๎านวิธีการพัฒนาบุคลากร จ านวน ร๎อยละ 
จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมอบรมกับหนํวยงานอื่น 20 57.10 
จัดโครงการฝึกอบรมโดยหนํวยงาน 10 28.60 
จัดกิจกรรมสอนงานจากผู๎บังคับบัญชา 9 25.70 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 18 51.40 
จัดให๎มีเอกสารคูํมือกระบวนการปฏิบัติงาน 12 34.30 
จัดการฝึกอบรมผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงาน 2 5.70 

 
2 ความต้องการด้านหลักสูตรในการเข้าร่วมอบรม 

จากการส ารวจพบวําบุคลากรสํวนใหญํมีความต๎องการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรประจ าสาย
งาน คิดเป็นร๎อย ละ 94.3 รองลงมาต๎องการให๎มีการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยและ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะ ด๎านเทคโนโลยี คิดเป็นร๎อยละ 28.6 เทํากัน รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

ความต๎องการด๎านหลักสูตรในการเข๎ารํวมอบรม จ านวน ร๎อยละ 
หลักสูตรประจ าสายงาน 33 94.30 
หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 10 28.60 
หลักสูตรงานบุคคล 5 14.30 
หลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2 5.70 
หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษ ี 4 11.40 
หลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ 6 17.10 
หลักสูตรการท างานเป็นทีม 5 14.30 
ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 5 14.30 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยี 10 28.60 
อ่ืนๆ 3 8.60 

3 ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 
จากการส ารวจพบวําบุคลากรสํวนใหญํมีความต๎องการให๎มีการพัฒนาตลอดทั้ ง

ปีงบประมาณ คิดเป็นร๎อยละ57.1 รองลงมามีความต๎องการพัฒนาในชํวงไตรมาสที่หนึ่ง คิดเป็นร๎อยละ 25.7 
ชํวงเวลาที่ต๎องการพัฒนา/อบรม จ านวน ร๎อยละ 

ตลอดปีงบประมาณ 20 57.10 
ชํวงไตรมาสที่หนึ่ง 9 25.70 
ชํวงไตรมาสที่สอง 2 5.70 
ชํวงไตรมาสที่สาม 3 8.60 
ชํวงไตรมาสที่สี่ - 0 
อ่ืนๆ 1 2.9 
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4 ด้านระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมการฝึกอบรม 

จากการส ารวจพบวําบุคลากรสํวนใหญํเห็นวําระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมอยูํที่
ระหวําง 2-3 วันคิดเป็นร๎อยละ 62.9 รองลงมาเห็นวําระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมอยูํที่ 1 วัน คิด
เป็นร๎อยละ 22.9 

ด๎านระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข๎ารํวมการฝึกอบรม จ านวน ร๎อยละ 
ภายใน 1 วัน 8 22.86 
ระหวําง 2-3 วัน 22 62.90 
ระหวําง 3-5 วัน 4 11.43 
มากกวํา 5 วัน 1 2.90 

5. ด้านข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ควรอบรมพัฒนาความรู๎ผู๎ปฏิบัติให๎มีความรู๎ในการท างาน 
2. ควรให๎บุคลากรไปอบรมปีละ ๑-๒ ครั้งในสายงานของตนเพ่ือเป็นการไปรับข๎อมูลใหมํมา 

ปรับปรุงการท างานในต าแหนํงของตนเองตํอไป 
3. ต๎องการให๎มีการด าเนินการตามแบบสอบถาม 
4. ควรมีการปรับทัศนะคติในการท างานของพนักงาน 

จากการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญด๎านทรัพยากรบุคคลดังที่กลําวข๎างต๎นนั้น ผลการวิเคราะห์พบวํา 
ใน ระยะเวลา 3 ปีข๎างหน๎า องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝกจะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนที่จะ
หายไปจากการ เกษียณอายุราชการ การโอน(ย๎าย) ซ่ึงก าลังคนดังกลําวสํวนมากเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู๎
ปฏิบัติ ซึ่งอาจสํงผล กระทบในเรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร๎อมของก าลังคนที่จะทดแทนก าลังคนที่
หายไป นอกจากนี้ในเรื่อง คําใช๎จํายในการพัฒนาและความต๎องการในการพัฒนาของบุคลากรยังไมํสัมพันธ์กัน  
เนื่องจากงบประมาณในการ พัฒนาบุคลากรเน๎นไปที่การพัฒนาพนักงานสํวนต าบลเป็นหลัก หากเกิดกรณี
พนักงานสํวนต าบลผู๎นั้นเกษียณอายุ ราชการ หรือโอน(ย๎าย) อาจมีแนวโน๎มท าให๎การปฏิบัติงานเกิดการเกิด
ความลําช๎าหรือขาดประสิทธิภาพได๎ เนื่องจาก อาจต๎องให๎พนักงานจ๎างปฏิบัติงานแทนไปกํอนระหวํางหา
พนักงานสํวนต าบลมาปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานจ๎างผู๎นั้นอาจ ไมํมีความรู๎ความสามารถในงานที่ต๎องปฏิบัติงาน
แทน และพนักงานสํวนต าบลที่มีอยูํไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติงานได๎ อยํางทันทํวงที 

4. การวิเคราะห์ HR SWOT 
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก องค์การบริหารสํวนต าบลปุา

แฝก ได๎มีการจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข๎อมูล โดยได๎เชิญหัวหน๎าสํวนราชการทุกหนํวยงานมารํวม
กันท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค โดยเน๎นในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับ
บุคลากร ทั้งนี้ในการ วิเคราะห์ HR SWOT มีปัจจัยที่ต๎องน ามาพิจารณา 2 สวน ประกอบด๎วย 
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได๎แกํ 
 ๑.๑ Strengths (S) หมายถึง จุดเดํนหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข๎อดีที่เกิดจาก 
สภาพแวดล๎อมภายในองค์กร เชํน จุดแข็งด๎านสํวนประสม จุดแข็งด๎านการเงิน จุดแข็งด๎านการผลิต จุดแข็ง 
ด๎าน ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต๎องใช๎ประโยชนจากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
 ๑.๒ Weaknesses (W) หมายถึง จุดด๎อยหรือจุดอํอน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหา
หรือ ข๎อ บกพรองที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในตํางๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต๎องหาวิธีในการแกปัญหานั้น 
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2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแกj 
 ๑.๑ Opportunities (O) หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล๎อม ภายนอกขององค์กร ที่
เอ้ือ ประโยชนหรือสํงเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส แตกตํางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจาก 

สภาพแวดล๎อมภายนอก แตํจุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายใน ผู๎บริหารที่ดี
จะต๎องแสวงหา โอกาสอยูํ เสมอ และใช๎ประโยชนจากโอกาสนั้น 

๑.๒ Threats (T) หมายถึง อุปสรรค เป็นข๎อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล๎อม ภายนอก ซึ่งผู๎บริหาร
จ าเป็นต๎องปรับกลยุทธ์ให๎สอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตํางๆ ที่เกิดขึ้นให๎ได๎จริง  

การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมด๎านบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝกด๎วยเทคนิค SWOT 
Analysis  

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Streng : S) 
1. บุคลากรสํวนมากมีความรู๎ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติหน๎าที่ตามต าแหนํงที ่รับผิดชอบ 
2. ผู๎บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตํอกัน 
3. พนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎างประจ าได๎รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานอยําง
ตํอเนื่อง 
4. บุคลากรสํวนมากมีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยกับประชาชนในพื้นท่ี 
5. บุคลากรสํวนใหญํเป็นคนในพ้ืนที่ ท าให๎มีความต๎องการในการพัฒนาพ้ืนที่มากกวํา
บุคคลภายนอก 
6. บุคลากรสํวนมากมีความพร๎อมในการปฏิบัติงานตามที่ได๎รับค าสั่ง 
7. บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจ เข๎าถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี การมีสํวนรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น 
8. บุคลากรในองค์กรไมํมีพฤติกรรมเสี่ยงตํอการทุจริต 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. บุคลากรสํวนใหญํต๎องรับผิดชอบภาระงานหลายด๎าน 
2. พนักงานจ๎างสํวนมากขาดความกระตือรือร๎นในการพัฒนาความรู๎ความสามารถ 

3. บุคลากรสํวนมากยังยึดติดกับแนวทางการปฏิบัติงานแบบเดิม ไมํสามารถปรับตัวเพ่ือให๎
เข๎ากับ สภาพแวดล๎อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. บุคลากรยังขาดทัศนคติที่ดีในการท างานเป็นทีม 
5. บุคลากรสํวนใหญํยังขาดความพร๎อมและขาดการยอมรับเรื่องการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมํมา ใช๎ในการปฏิบัติงาน 

6. คําตอบแทนที่ได๎รับไมํเพียงพอตํอการด ารงชีพในปัจจุบัน 
7. บุคลากรสํวนใหญํยังขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบราชการที่ต๎องใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 
8. บุคลากรบางสํวนยังขาดความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (0pportunities : O) 
1. การก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการมีความสอดคล๎องตามภารกิจที่ต๎องปฏิบัติ 
2. ผู๎บริหารมีการสํงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาให๎กับบุคคลากรทุกระดับอยํางสม่ าเสมอ 
3. ผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได๎ 
4. มีการสร๎างเครือขํายในการปฏิบัติงานทั้งในระดับอ าเภอ และจังหวัด 
5. บุคลากรสํวนมากมีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยกับประชาชนในพ้ืนที่ท าให๎เกิดความรํวมมือในการ

ท างานระหวําง องค์กรกับประชาชน 
6. บุคลากรบางสํวนมีการศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู๎ที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน 

7. ผู๎บริหารให๎โอกาสในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมํมาใช๎ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
อุปสรรค (Threats : T) 

1. งบประมาณด๎านการพัฒนาบุคลากรมีจ ากัด 
2. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมํเพ่ือชํวยพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 
3. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทางด๎านวิชาชีพ 
4. ขาดกระบวนการถํายทอดองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบ 
5. งานถํายโอนจากสํวนกลางและสํวนภูมิภาคมีมากมีผลกระทบตํองานในหน๎าที่ที่ต๎อง

รับผิดชอบ ท าให๎ เกิดภาวะงานล๎นคน 
6. คําตอบแทนที่ได๎รับตามที่ระเบียบราชการก าหนด ไมํสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในปัจจุบัน 
7. ขาดกระบวนการในการจัดระบบการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ 
8. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากความก๎าวหน๎าในสายงานมีจ ากัดรวมถึง

การให๎ สวัสดิการอื่นนอกเหนือจากที่สํวนราชการจัดหาไมํเพียงพอ 
9. กฎระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงแก๎ไขตลอดเวลา 

แตํขาดความชัดเจน และมีข๎อจ ากัดด๎านความก๎าวหน๎าในอาชีพ ท าลายขวัญและก าลังใจ
ผู๎ปฏิบัติงาน 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมด๎านบุคลากรด๎วยเทคนิค SWOT Analysis 
 

ปัจจัย
ภายใน 

จุดแข็ง (Streng : S) 
1. บุคลากรสํวนมากมีความรู๎ความสามารถและมีความ 
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน๎าท่ีตามต าแหนํงที่รับผิดชอบ 
2. พนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎างประจ าได๎รับการฝึกอบรม
เพื่อ พัฒนาการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง 

3. บุคลากรสํวนมากมีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. บุคลากรสํวนใหญํเป็นคนในพื้นที่ ท าให๎มีความต๎องการใน 
การพัฒนาพ้ืนท่ีมากกวําบุคคลภายนอก 
5. บุคลากรสํวนมากมีความพร๎อมในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได๎รับ ค าสั่ง 

6. บุคลากรในองค์กรไมํมีพฤติกรรมเสี่ยงตํอการทุจริต 

จุดอํอน (Weaknesses : W) 
1. บุคลากรสํวนใหญํต๎องรับผิดชอบภาระงานหลายด๎าน 

2. พนักงานจ๎างสํวนมากขาดความกระตือรือร๎นใน
การพัฒนา ความรู๎ ความสามารถ 
3. บุคลากรสํวนมากยังยึดติดกับแนวทางการ
ปฏิบัติงาน แบบเดิม ไมํสามารถปรับตัวเพื่อให๎ทัน
ตํอสภาพแวดล๎อม ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

4. บุคลากรยังขาดทัศนคติที่ดีในการท างานเป็นทีม 
5. บุคลากรสํวนใหญํยังขาดความพร๎อมและขาด
การยอมรับ เรื่องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมํมาใช๎ในการ ปฏิบัติงาน 

6. คําตอบแทนท่ีได๎รับไมํเพียงพอตํอการด ารงชีพในปัจจุบัน 
7. บุคลากรสํวนใหญํยังขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ราชการที่ต๎องใช๎ในการปฏิบัติงาน 

8. บุคลากรบางสํวนยังขาดความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (0pportunities : O) 

1. การก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการมีความสอดคล๎องตาม 
ภารกิจท่ีต๎องปฏิบัติ 
2. ผู๎บริหารมีการสํงเสริม และสนับสนุนการ
พัฒนาให๎กับ บุคคลากรทุกระดับอยํางสมํ าเสมอ 
3. ผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎บุคลากรสามารถแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได๎ 
4. มีการสร๎างเครือขํายในการปฏิบัติงานทั้งในระดับอ าเภอ 
และ จังหวัด 
5. บุคลากรสํวนมากมีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยกับประชาชนใน
พื้นที่ท า ให๎เกิดความรํวมมือในการท างานระหวําง องค์กรกับ
ประชาชน 
6. บุคลากรบางสํวนมีการศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม
นอกเหนือจาก ความรู๎ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
7. ผู๎บริหารให๎โอกาสในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมํ
มา ใช๎ในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. งบประมาณด๎านการพัฒนาบุคลากรมีจ ากัด 

2. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมํ เพื่อชํวยพัฒนาการปฏิบัติงาน 

3. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทางด๎านวิชาชีพ 
4. ขาดกระบวนการถํายทอดองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบ 

5. งานถํายโอนจากสํวนกลางและสํวนภูมิภาคมีมากมี
ผลกระทบตํอ งานในหน๎าท่ีที่ต๎องรับผิดชอบ ท าให๎เกิดภาวะ
งานล๎นคน 
6. คําตอบแทนที่ได๎รับตามที่ระเบียบราชการก าหนด ไมํ
สอดคล๎อง กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
7. ขาดกระบวนการในการจัดระบบการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อให๎เกิด ประสิทธิภาพ 
8. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจาก
ความก๎าวหน๎า ในสายงานมีจ ากัดรวมถึงการให๎สวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากที่สํวน 

ราชการจัดหาไมํเพียงพอ 
9. กฎระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
มีการ ปรับปรุงแก๎ไขตลอดเวลา แตํขาดความชัดเจน และมี
ข๎อจ ากัดด๎าน ความก๎าวหน๎าในอาชีพ ท าลายขวัญและ
ก าลังใจผู๎ปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 5 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 

ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญในด๎านตําง ๆ จากผู๎บริหาร บุคลากร รวมทั้งข๎อมูลยุทธศาสตร์ของ 
องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก   ได๎ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
สํวน ต าบลปุาแฝกประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 อีกทั้งได๎มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การ
พัฒนา บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ใหมํ และจัดท าเป็น
แผนที ่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให๎เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพ่ือสื่อสารให๎บุคลากรในองค์กรได๎
มีความ เข๎าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรํวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก เป็นผู๎มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด๎วยจริยธรรม เข๎าถึง 

ประชาชน มีความเป็นสากล ทุํมเทผลักดันให๎ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรให๎มีความช านาญและเชี่ยวชาญในสายงานอยํางสูงสุด 
2. สํงเสริมการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
3. พัฒนาผู๎บังคับบัญชา และผู๎บริหาร ให๎มีทักษะการจัดการ และมีภาวะผู๎น าที่เป็นเลิศ 
4. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมแกํบุคลากร เพ่ือให๎เกิดความโปรํงใสในการปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพสูงสุด ทันตํอเทคโนโลยีใหมํๆ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 

องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก ได๎มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดยมีการ
พิจารณาถึง สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานแตํละต าแหนํงของบุคลากร มีการส ารวจความต๎องการใน
การพัฒนาของ บุคลากร และมีการน าเทคนิค SWOT Analysis มาใช๎ในการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของ
บุคลากรเพ่ือพิจารณาถึงจุด แข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลตํอการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าผลที่ได๎ไป
ใช๎ในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจน พัฒนาไปสูํ Thailand 4.0 องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก จึงก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาและสํงเสริมประสิทธิภาพด๎านการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให๎สอดคล๎องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
 กลยุทธ์ที่ 2 การสํงเสริมให๎บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
 กลยุทธ์ที่3 การสร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให๎แกํบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การสร๎างองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสํงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู๎รํวมกันภายในองค์กร (KM)เพ่ือการ พัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การสํงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู๎ภายในองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาบุคลากร ให๎มีความพร๎อมรับการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลให๎แกํบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 3 การสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน  

โดยในแตํละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได๎ก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความก๎าวหน๎าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว๎ ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและสํงเสริม 
ประสิทธิภาพด๎านการปฏิบัติงาน 

1. ร๎อยละของข๎าราชการทั้งหมด ที่ได๎รับการพัฒนาตาม 
หลักสูตรในแตํละสายงานตํอปี 
2. ร๎อยละของบุคลากรทั้งหมดที่เข๎ารับการพัฒนาด๎าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
3. ร๎อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร๎างองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 1. มีชํองทางเพ่ือให๎บุคลากรสามารถศึกษาความรู๎ด๎วย 
ตนเองภายในองค์กรได๎ไมํน๎อยกวํา 3 ชํองทาง 
2. จ านวนความรู๎/บทความ/การแนะแนว/นวัตกรรม 
เฉลี่ยตํอคนที่บุคลากรบันทึกเข๎าระบบ KM 
3. จ านวนครั้งที่มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎ 
อยํางน๎อย 3 เดือนตํอหนึ่งครั้ง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัล 1. ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยี 
สมัยใหมํ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการน านวัตกรรม/ 
เทคโนโลยีมาชํวยในการปฏิบัติงาน 
3. ร๎อยละของบุคลากรทั้งหมดที่สามารถเข๎าถึงระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได๎ 
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ทท่ี 6 หลักสูตรการพัฒนา 
  การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก ได๎พิจารณา
และให๎ ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงาน
สํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า รวมถึงพนักงานจ๎าง เพ่ือให๎ได๎รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด๎านการปฏิบัติงาน 
หน๎าที่ความ รับผิดชอบ ความรู๎และทักษะเฉพาะของงานในแตํละต าแหนํง การบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม 
และเพ่ิมพูนความรู๎ ความสามารถทางเทคโนโลยี ดังนี้ 
ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ประกอบด๎วย 
1. ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง) 
2. รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) 
3. หัวหน๎าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
6. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
7. เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. ลูกจ๎างประจ า/พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป กองคลัง ประกอบด๎วย 

๘.1. ผู๎อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต๎น) 
๘.2. นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
๘.3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๘.4. เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ช านาญงาน 
๘.5. พนักงานจ๎างตามภารกิจ/พนักงานจ๎างทั่วไป กองชําง ประกอบด๎วย 

๘.5.1. ผู๎อ านวยการกองชําง(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) 
๘.5.2. นายชํางโยธา(วําง)(ปง/ชง) 
๘.5.3. พนักงานจ๎างตามภารกิจ/พนักงานจ๎างทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประกอบด๎วย 

๘.5.3.1. ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต๎น) 
๘.5.3.2. ครูผู๎ดูแลเด็ก ระดับ คศ.1 
๘.5.3.3. พนักงานจ๎างตามภารกิจ/พนักงานจ๎างทั่วไป 

การก าหนดวิธีการพัฒนา 
  โดยใช๎เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เชํน การจัดฝึกอบรมโดย
องค์การบริหาร สํวนต าบลปุาแฝกด าเนินการเอง หรือการสํงบุคลากรในสังกัดเข๎ารํวมฝึกอบรมที่หนํวยงานอ่ืน
เป็นผู๎จัด และการ พัฒนาในระยะยาว เชํน การสอนงานในขณะท างาน การจัดให๎มีพ่ีเลี้ยงในการท างาน การ
มอบหมายงานการ หมุนเวียนงาน การให๎ค าปรึกษาแนะน า การจัดท าคํูมือในการปฏิบัติงาน การติดตามและ
ประเมินผลโดย ผู๎บังคับบัญชา เป็นต๎น 
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การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให๎การติดตามความส าเร็จและความก๎าวหน๎าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได๎
ก าหนดไว๎ในแตํละ ยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และสอดคล๎องสนับสนุนตํอความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การ บริหารสํวนต าบลปุาแฝกจึงได๎มีการก าหนดตัวชี้วัดในแตํละแผนงานโครงการไว๎ 
ซึ่งผู๎บริหาร ผู๎ปฏิบัติงานสามารถใช๎ เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได๎ ในการก าหนด
ตัวชี้วัดนั้นต๎องมีความชัดเจน สามารถ วัดผลได๎ และสามารถวัดผลได๎จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได๎ก าหนดตัวชี้วัดในแตํละ แผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ˚าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก อ˚าเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ ตั วชี้ วั ด ต าม 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม/
วิธี ด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่จะด˚าเนนการ 
พัฒนา 

 

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 
พัฒนา 

 

ผรู้  ับผดชอบ 
 

การประเมินผล 
2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา 
บุคลากรให๎สอดคล๎อง 
กับสมรรถนะท่ีจ˚าเป็น
ใน การปฏิบัติงาน 

1.ร๎อยละของข๎าราชการ 
ท้ั งหมด ท่ี ได๎ รั บการ 
พัฒนาตามหลักสูตรใน 
แตํละสายงานตํอปี 2.
ร๎อยละของบุคลากร ท้ั 
งหมดท่ี เข๎  ารับ ก าร 
พัฒ นาด๎านคุณ ธรรม 
จริยธรรม 3.ร๎อยละของ
บุคลากรท่ี มีความพึง
พอใจในการ ปฏิบัติงาน 

1. สํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารับการ 
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ 
ปฏิบัติงานในหลักสูตรท่ีสอดคล๎อง 
กับสมรรถนะท่ีจ˚าเป็นส าหรับการ 
ปฏิบัติงานของแตํละสายงาน จาก 
หนํวยงานภายนอก 

 
 

2. โครงการอบรมสัมมนาและ 
ศึกษาดูงาน ของคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. พนักงานสํวน 
ต าบล พนักงานจ๎าง ลูกจ๎าง ผู๎น˚า 
ชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร๎อยละของข๎าราชการท้ังหมด ท่ีได๎รับ 
การพัฒนาตามหลักสูตรในแตํละสาย 
งานตํอป ี

 
 
 
 
 
- ร๎อยละของบุคลากรท้ังหมด ท่ีเข๎า 
รํวมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู 
งานฯ 
-บุคลากรได๎รับความรู๎ และสามารถน˚า 
ความรู๎ที่ได๎รับน้ันมาใช๎ในการ 
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

การสํงบุคลากร 
เข๎ารํวมรับการ 
ฝึ ก อ บ ร มกั บ 
ห นํ ว ย ง า น 
ภ า ย น อ ก ฝึ ก 
อบรม 

 
 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

ง า น บ ริ ห า ร
ท่ัวไป ส านัก
ปลัดอบต. 

 
 
 
 
 
 

ง า น บ ริ ห า ร
ท่ัวไป ส านัก
ปลัดอบต. 

- ร๎ อ ย ล ะ 9 0 
ข อ ง ข๎ า ร า ช ก า ร 
ท้ังหมด ท่ีได๎รับ การ
พัฒนาตาม หลักสูตร
ในแตํละ สายงานตํอ
ปี 
- ร า ย ง า น ก า ร 
ฝึกอบรม 

 
- ร๎ อ ย ล ะ 8 0 ข 
อ ง บุ ค ล า ก ร 
ท้ังหมด ท่ีเข๎ารํวม 
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม 
สัมมนาและศึกษา 
ดูงานฯ 
- ทดสอบตาม 
แบบท่ีก˚าหนด 

  3. การจัดท าคํูมือการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 
- มีการจัดท าคํูมือการปฏิบัติงาน อยําง 
น๎อย 4 เรื่องตํอปี หรือทุก 3 เดือน ตํอ 
สํวนราชการ 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

ทุกสํวนราชการ - จ านวนครั้งใน การ
ประชุมให๎ ความรู๎/
แผํนพับ/ คํูมือการ 
ปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามตัวชี้วัด 
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กลยุทธ์ ตั ว ชี้ วั ด 

ยุทธศาสตร์ 
โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/วิธี ด˚
าเนนิ งาน 

ระยะเวลาที่จะด˚าเนนการ 
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 

พัฒนา 

 
ผรู้  ับผดชอบ 

 
การประเมินผล 

2564 2565 2566 

กลยุทธท์  ี่ 2 การ 
สํง เสริมให๎บุคลากรมี 
คุณธรรม จริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน 

1.ร๎อยละของข๎าราชการ 
ท้ั งหมด ท่ี ได๎ รั บการ 
พัฒนาตามหลักสูตรใน 
แตํละสายงานตํอปี 2.
ร๎อยละของบุคลากร ท้ั 
งหมดท่ี เข๎  ารับ ก าร 
พัฒ นาด๎านคุณ ธรรม 
จริยธรรม 3.ร๎อยละของ
บุคลากรท่ี มีความพึง
พอใจในการ ปฏิบัติงาน 

1 . โค ร งก า รอบ รมคุ ณ ธ ร ร 
ม จ ริย ธรรม ของคณ ะ ผู๎ บ ริห 
าร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสํวน 
ต าบล พนักงานจ๎าง ลูกจ๎าง ผู๎น˚า 
ชุมชน 

 
 
 

2 . จั ด ท˚ าคํู มื อ ด๎ าน คุ ณ 
ธรรม จริยธรรมเพื่ อ เผยแพรํ
ภายใน องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร๎อยละของบุคลากรทั้งหมดท่ีได๎รับ 
การฝึกอบรม 
- บุคลากรได๎รับความรู๎ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถน˚าความรู๎ท่ี 
ได๎รับน้ันมาใช๎ ในการพัฒนาการ 
ปฏิบัติงาน 

 
 

- ปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 
 
 
 

 
อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

ง า น บ ริ ห า ร
ท่ัวไป ส านัก
ปลัดอบต. 

 
 
 
 
 

 
ง า น บ ริ ห า ร
ท่ัวไป ส านัก
ปลัดอบต. 

- ร๎ อ ย ล ะ 9 0 
ข อ ง บุ ค ล า ก 
ร ท้ังหมด ท่ีเข๎า
รํวม โครงการ
อบรม อบรม
คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมฯ 
- ทดสอบตาม 
แ บ บ ท่ี ก ˚
าหนด 

 
- จ านวนคํูมือด๎าน 
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ 
ย ธ ร ร ม เพื่ อ 
เผยแพรํภายใน 
องค์กรครบถ๎วน 
ตามตัวชี้วัด 
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กลยุทธ์ ตั ว ชี้ วั ด 

ยุทธศาสตร์ 
โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/วิธี ด˚
าเนนิ งาน 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 

พัฒนา 

 
ผรู้  ับผดชอบ 

 
การประเมินผล 

2564 2565 2566 

กลยุทธท์  ี่ 3 การสร๎าง 
แรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงานให๎แกํ 
บุคลากร 

1.ร๎อยละของข๎าราชการ 
ท้ั งหมด ท่ี ได๎ รั บการ 
พัฒนาตามหลักสูตรใน 
แตํละสายงานตํอปี 2.
ร๎อยละของบุคลากร ท้ั 
งหมดท่ี เข๎ ารับ ก าร 
พัฒ นาด๎านคุณ ธรรม 
จริยธรรม 3.ร๎อยละของ
บุคลากรท่ี มีความพึง
พอใจในการ ปฏิบัติงาน 

1. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน 
ดีเดํนผู๎ปฏิบัติงานด๎วยความวิริยะ 
อุตสาหะ และยึดมั่นคุณ ธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ 
ให๎บริการประชาชน 

 
 
2. กิจกรรม 5 ส 

 
 
 

3. กิจกรรม/โครงการเสริมสร๎าง ค 
ว าม สั ม พั น ธ์ ใน อั น ดี ให๎ กั 
บ บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการประกาศเกียรติคุณให๎แกํ 
พนักงานดีเดํนประจ˚าเดือนทุก
เดือน 

 
 
 
 

- มีการด าเนินการทุกเดือน 
 
 
 

- มีการด าเนินกิจกรรมอยํางน๎อย 3 
กิจกรรม/โครงการตํอปี (ไมํรวม 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับวันส าคัญทาง 
ศาสนา) 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 
 
 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 
หรือ รํวมกับ
สํวน ราชการ
อื่น หรือ
องค์กรอื่น 

ง า น บ ริ ห า ร
ท่ัวไป ส านัก
ปลัดอบต. 

 
 
 
 

ทุกสํวนราชการ 
 
 
 

ทุกสํวนราชการ 

- จ านวนครั้งท่ีมี 
ก า ร ป ร ะ ก า ศ 
เกียรติคุณให๎แกํ 
พ นั ก ง านดี เ ดํ น 
ครบตามตัวชี้วัดท่ี 
ก˚าหนด 

 
- จ านวนครั้งท่ีมี 
การด˚าเนิ นการ 
ครบตามตัวชี้วัดท่ี 
ก˚าหนด 

 
- จ านวนกิจกรรม 
ท่ีมีการ ด าเนินการ
ครบ ตามตัวชี้วัดท่ี 
ก˚าหนด 
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แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 

 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ ตั วชี้ วั ด ต าม 
ยุทธศาสตร์ 

โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/วิธี ด˚
าเนนิ งาน 

ระยะเวลาที่จะด˚าเนนการ 
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 

พัฒนา 

 
ผรู้  ับผดชอบ 

 
การประเมินผล 

2564 2565 2566 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 1 ก า ร 
สํง เสริมกระบวนการ 
จัดการเรียนรู๎ รํ วมกัน 
ภายในองค์กร(KM)เพื่อ 
การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีชํองทางเพื่อให๎ 
บุคลากรสามารถศึกษา 
ค ว า ม รู๎ ด๎ ว ย ต น เ อ ง 
ภายในองค์กรได๎ไมํน๎อย 
กวํา 3 ชํองทาง 
2. จ านวนความรู๎/ 
บทความ/การแนะแนว/ 
นวัตกรรม เฉลี่ยตํอคนท่ี 
บุ ค ล า ก ร บั น ทึ ก เ ข๎ า 
ระบบ KM 
3. จ านวนครั้งท่ีมีการ 
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความ รู๎ อยํ างน๎ อย 3 
เดือนตํอหนึ่งครั้ง 

1. การสร๎างองค์กรให๎เป็นองค์กร 
แ  หํ  ง  ก า  ร  เ  รี  ย  น  รู๎  ( 
knowledge Management 
/KM) 

 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อ ใช๎ในการค๎นคว๎าหาความรู๎
ภายใน องค์กร 

 
 

 
3. สํงเสริมการสร๎างบรรยากาศท่ี 
เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนองค์ 
ความรู๎ภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
คํูมือ การปฏิบัติงาน/ แผํนพับ/การ
ประชุม  เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู๎
ภายในองค์กร 

 

- องค์กรมีระบบการรวบรวมและ 
ค๎นคว๎าหาความรู๎ตํางๆผํานระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
- องค์กรมีสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมใน 
การแลกเปลี่ยนความรู๎ 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 
 

 
อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

ทุกสํวนราชการ 
 
 

 
ทุกสํวนราชการ 

 
 
 
 
 

ทุกสํวนราชการ 

- มีชํองทางในการ 
เผยแพรํความรู๎ไมํ 
น๎ อ ย ก วํ า 3 
ชํองทาง 

 
- มี ร ะ บ บ เ ท 
ค โ น โ ล ยี ส า ร 
ส  น  เ  ท  ศ 
ภายในองค์กรเพื่อ 
ใช๎ในการแสวงหา 
องค์ความรู๎ 

 
- ระดับความพึง 
พอใจในการจัด 
สภาพแวดล๎ อม 
ขององค์กร 
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แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 

 

 
 

 
กลยุทธ์ ตั วชี้ วั ด ต าม 

ยุทธศาสตร์ 
โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/วิธี ด˚
าเนนิ งาน 

ระยะเวลาที่จะด˚าเนนการ 
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 

พัฒนา 

 
ผรู้  ับผดชอบ 

 
การประเมินผล 

2564 2565 2566 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 2 ก า ร 
สํงเสริมการแลกเปลี่ยน 
ความรู๎ภายในองค์กร 

1. มีชํองทางเพื่อให๎ 
บุคลากรสามารถศึกษา 
ค ว า ม รู๎ ด๎ ว ย ต น เ อ ง 
ภายในองค์กรได๎ไมํน๎อย 
กวํา 3 ชํองทาง 
2. จ านวนความรู๎/ 
บทความ/การแนะแนว/ 
นวัตกรรม เฉลี่ยตํอคนท่ี 
บุ ค ล า ก ร บั น ทึ ก เ ข๎ า 
ระบบ KM 
3. จ านวนครั้งท่ีมีการ 
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความ รู๎ อยํ างน๎ อย 3 
เดือนตํอหนึ่งครั้ง 

1. สํงเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ 
ความรู๎ให๎แกํบุคลากรทุกระดับและ 
ทุกโอกาส เชํน จัดการประชุมเพื่อ 
เผยแพรํความรู๎ เป็นต๎น 

 
2. สํงเสริมการจัดท าคํูมือการ 
ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ 
ความรู๎ระหวํางสํวนราชการ 

 
 

3.  จัดให๎มีการสอนงานระหวําง 
หัวหน๎างานและผู๎ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ 
ความรู๎อยํางน๎อย 8 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 
 

- มีคํูมือส าหรับใช๎เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานได ๎

 
 
 

- มีการจัดให๎หัวหน๎างานถํายทอด 
ความรู๎ และประสบการณ์แกํ 
ผู๎ปฏิบัติงานอยํางน๎อย 2 ครั้ง/ 
ปีงบประมาณ 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 
 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

ทุกสํวนราชการ 
 
 
 

ทุกสํวนราชการ 
 
 
 
 

ทุกสํวนราชการ 

- มี ก ารประชุม 
เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความรู๎ครบตาม 
ตัวชี้วัดท่ีก˚าหนด 

 
- มีการจัดท าคํูมือ 
เ พื่ อ ใ ช๎ เ ป็ น 
แนวทางในการ ด
˚าเนิ นงานครบ 
ทุกสํวนราชการ 

 
- หัวหน๎างานมี การ
ถํายทอด ความรู๎
และ ประสบการณ์
แกํ  ผู๎ ปฏิ บั ติ ง าน
อยําง น๎อย 2 ครั้ง/ 
ปีงบประมาณ 
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แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 

 

 
 

 
กลยุทธ์ ตั วชี้ วั ด ต าม 

ยุทธศาสตร์ 
โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/วิธี ด˚
าเนนิ งาน 

ระยะเวลาที่จะด˚าเนนการ 
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 

พัฒนา 

 
ผรู้  ับผดชอบ 

 
การประเมินผล 

2564 2565 2566 

ก ล ยุ ท ธ ์ที ่3 ก า ร 
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า 
ร  เรี ยนรู๎ ด๎ วย
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ภายใน องค์กร 

1. มีชํองทางเพื่อให๎ 
บุคลากรสามารถศึกษา 
ค ว า ม รู๎ ด๎ ว ย ต น เ อ ง 
ภายในองค์กรได๎ไมํน๎อย 
กวํา 3 ชํองทาง 
2. จ านวนความรู๎/ 
บทความ/การแนะแนว/ 
นวัตกรรม เฉลี่ยตํอคนท่ี 
บุ ค ล า ก ร บั น ทึ ก เ ข๎ า 
ระบบ KM 
3. จ านวนครั้งท่ีมีการ 
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความ รู๎ อยํ างน๎ อย 3 
เดือนตํอหนึ่งครั้ง 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช๎ 
ในการเรียนรู๎ให๎สามารถใช๎งานได๎ 
สะดวก รวดเร็ว 

 
 
 

2. สํงเสริมการเข๎าใช๎งานในระบบ 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ภายใน 
องค์กร 

 
 
 
 
 

3. จัดระบบสารสนเทศเพื่อการ 
เรียนรู๎ภายในองค์กรให๎สามารถใช๎ 
งานได๎งําย สะดวกรวดเร็วแกํการ 
ค๎นหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับการค๎นหาองค์ความรู๎ท่ีใช๎งาน 
งําย 

 
 
 

- ร๎อยละของบุคลากรทสามารถเข๎าถึง 
และ ค๎นหาความรู๎ ตํ า งๆผํ านระบบ 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ขององค์กร 

 
 
 
 
 

- มีการแบํงหมวดความรู๎ให๎สอดคล๎อง 
กับสํวนราชการ ท้ัง 4 สํวน/ความรู๎ท่ี 
เกี่ยวกับงานอื่นท่ีต๎องปฏิบัติ/หรือ 
ความรู๎ทั่วไปชัดเจน 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 
 
 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 
 
 
 

 
อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

งานบริหารท่ัวไป 
ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 

ทุกสํวนราชการ 
 
 
 
 
 
 

 
งานบริหารท่ัวไป 
ส านักปลัด อบต. 

- องค์กรมีระบบ เ 
ท ค โ น โ ล ยี 
ส า ร ส น เ ท ศ 
ท่ี สามารถใช๎งาน 
งําย 

 
 
- ร๎อยละ 80 
ของบุคลากร ท่ี 
สามารถเข๎ าถึ ง 
และค๎นหาความรู๎ 
ตํางๆผํานระบบ 
สารสนเทศเพื่อ 
การเรียนรู๎ ของ 
องค์กร 

 
- มีการแบํงหมวด 
อ ง ค์ ค ว า ม รู๎ ใ ห๎ 
ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ 
ตัวชี้วัดท่ีก˚าหนด 
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แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 

 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ ตั วชี้ วั ด ต าม 
ยุทธศาสตร์ 

โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/วิธี ด˚
าเนนิ งาน 

ระยะเวลาที่จะด˚าเนนการ 
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 

พัฒนา 

 
ผรู้  ับผดชอบ 

 
การประเมินผล 

2564 2565 2566 

ก ล ยุ ท ธ ์ที ่1 ก า ร 
พัฒนาบุคลากร ให๎มี 
ความพร๎อมรับการการ 
เป ลี่ ย น แ ป ล งท า 
ง เทคโนโลยี 

1. ร๎อยละของบุคลากร 
ท่ีได๎รับการพัฒนาด๎าน 
เทคโนโลยีสมัยใหมํ 
2. จ านวนโครงการ/ 
กิ จ กร รม ท่ีมี ก ารน ˚า 
นวัตกรรม/เทคโนโลยีมา 
ชํวยในการปฏิบัติงาน 
3. ร๎อยละของบุคลากร 
ท้ังหมดท่ีสามารถเข๎าถึง 
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล 
ยี สารสนเทศของ
องค์กร ได ๎

1. สร๎างความพร๎อมด๎านเทคโนโลยี 
ดิจิทัลให๎แกํบุคลากรผํานโครงการ 
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของ 
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง 
ลูกจ๎าง ผู๎น˚าชุมชน และตัวแทน 
ภาคประชาชน 

 
2. บุคลากรสามารถน˚าเทคโนโลยี 
ดิ จิ ทั ล ท่ี มี อ ยูํ ม า ใ ช๎ เพื่ อ 
ก า ร ด าเนินงานตามระเบียบ 
นโยบาย หรือเพื่อติดตามการ
ด าเนินงาน ตํางๆเบื้องต๎นได ๎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ร๎อยละของบุคลากรท่ีเข๎ารับการ 
พัฒนาด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 
- องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อชํวยในการปฏิบัติงาน 

อบต .ปุาแฝก 
รํ ว มกั บสํ ว น 
ร า ช ก า ร อื่ น 
หรือหนํวยงาน 
อื่น 

 
 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

งานบริหารท่ัวไป 
ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 
 

ทุกสํวนราชการ 

- ร๎ อ ย ล ะ 9 0 
ของบุคลากรท่ีเข๎า 
รับการพัฒนาด๎าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 

 
- ร๎ อ ย ล ะ 6 0 
ข อ ง บุ ค ล า ก 
ร สามารถน˚
าระบบ เ ท ค โ น 
โ ล ยี สารสนเทศ
ท่ีมีอยูํ ม า ชํ ว ย 
ใน ก า ร 
ปฏิบัติงานได ๎
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กลยุทธ์ ตั วชี้ วั ด ต าม 

ยุทธศาสตร์ 
โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/วิธี ด˚
าเนนิ งาน 

ระยะเวลาที่จะด˚าเนนการ 
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 

พัฒนา 

 
ผรู้  ับผดชอบ 

 
การประเมินผล 

2564 2565 2566 

 1. ร๎อยละของบุคลากร 
ท่ีได๎รับการพัฒนาด๎าน 
เทคโนโลยีสมัยใหมํ 
2. จ านวนโครงการ/ 
กิ จ กร รม ท่ีมี ก ารน ˚า 
นวัตกรรม/เทคโนโลยีมา 
ชํวยในการปฏิบัติงาน 
3. ร๎อยละของบุคลากร 
ท้ังหมดท่ีสามารถเข๎าถึง 
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล 
ยี สารสนเทศของ
องค์กร ได ๎

3. จัดระบบสารสนเทศเพื่อการ 
เรียนรู๎ภายในองค์กรให๎สามารถใช๎ 
งานได๎งําย สะดวก รวดเร็วแกํการ 
ค๎นหา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- มีการแบํงหมวดความรู๎ท่ีสอดคล๎อง 
กับการปฏิบั ติ ง านของแตํละสํ วน 
ราชการครบท้ัง 4 สํวน รวมถึงความรู๎ท่ี 
จ˚าเป็นตํอการปฏิบัติงานหรือความรู๎ 
ท่ัวไปให๎สามารถสืบ ค๎นผํานระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลได ๎

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

ทุกสํวนราชการ - มีการแบํงหมวด 
ค ว า ม รู๎ ท่ี 
สอดคล๎องกับการ 
ปฏิบั ติ ง านตาม 
ตั ว ชี้ วั ด อ ยํ า ง 
ชั ด เ จ น แ ล ะ มี 
พนักงานเข๎ า ใช๎ 
งานในระบบอยําง 
น๎อยร๎อยละ 70 
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กลยุทธ์ ตั วชี้ วั ด ต าม 

ยุทธศาสตร์ 
โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/วิธี ด˚
าเนนิ งาน 

ระยะเวลาที่จะด˚าเนนการ 
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 

พัฒนา 

 
ผรู้  ับผดชอบ 

 
การประเมินผล 

2564 2565 2566 

ก ล ยุ ท ธ ์ที ่2 ก า ร 
พัฒนาด๎านเทคโนโลยี 
ดิจิทัลให๎แกํบุคลากร 

1. ร๎อยละของบุคลากร 
ท่ีได๎รับการพัฒนาด๎าน 
เทคโนโลยีสมัยใหมํ 
2. จ านวนโครงการ/ 
กิ จ กร รม ท่ีมี ก ารน ˚า 
นวัตกรรม/เทคโนโลยีมา 
ชํวยในการปฏิบัติงาน 
3. ร๎อยละของบุคลากร 
ท้ังหมดท่ีสามารถเข๎าถึง 
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล 
ยี สารสนเทศของ
องค์กร ได ๎

1. สํงเสริมให๎บุคลากรมีการ 
ฝึกอบรมด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กับหนํวยงานภายนอก 

 
 
 

 
2. สํงเสริมให๎บุคลากรมีการน˚า 
เทคโนโลยีมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ร๎อยละของบุคลากรท่ีเข๎ารับการ 
พัฒนาด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 

- จ านวนนวัตกรรม/กิจกรรมท่ีมีการน˚า 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชํวยใน 
การปฏิบัติงาน 

อบต .ปุาแฝก 
รํ ว มกั บสํ ว น 
ร า ช ก า ร อื่ น 
หรือหนํวยงาน 
อื่น 

 
 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

งานบริหารท่ัวไป 
ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 
 

ทุกสํวนราชการ 

- ร๎ อ ย ล ะ 8 0 
ของบุคลากรท่ีเข๎า 
รับการพัฒนาด๎าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 

-  จ˚  า  น  ว  น 
น วั ต ก ร ร ม / 
กิจกรรมท่ีมีการ 
น˚าระบบ 
เ ท ค โ น โ ล ยี 
ส า ร ส น เท ศ ม 
า ชํ ว ย ใ น ก า ร 
ปฏิบัติงานอยําง 
น๎อย 3 นวัตกรรม
หรือ 
กิจกรรม 
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กลยุทธ์ ตั วชี้ วั ด ต าม 

ยุทธศาสตร์ 
โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม/วิธี ด˚
าเนนิ งาน 

ระยะเวลาที่จะด˚าเนนการ 
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 

พัฒนา 

 
ผรู้  ับผดชอบ 

 
การประเมินผล 

2564 2565 2566 

ก ล ยุ ท ธ ์ที ่3 ก า ร 
สํงเสริมให๎ มีการน˚า 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

1. ร๎อยละของบุคลากร 
ท่ีได๎รับการพัฒนาด๎าน 
เทคโนโลยีสมัยใหมํ 
2. จ านวนโครงการ/ 
กิ จ กร รม ท่ีมี ก ารน ˚า 
นวัตกรรม/เทคโนโลยีมา 
ชํวยในการปฏิบัติงาน 
3. ร๎อยละของบุคลากร 
ท้ังหมดท่ีสามารถเข๎าถึง 
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล 
ยี สารสนเทศของ
องค์กร ได ๎

1. สํ ง เสริม ให๎มีการน˚
าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช๎ในการ
ให๎บริการ ประชาชน 

 
 
 
 
 
2. สํงเสริมให๎บุคลากรมีการสร๎าง 
นวัตกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช๎ในการ อ˚ 
าน วย ค ว าม ส ะ ด วก ใน ก า ร 
ป ฏิ บั ติงานและการให๎บริการ 
ประชาชน 

 
 

3. สํงเสริมให๎บุคลากรมีการใช๎ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อน 
และเปลี่ ยนแปลงองค์กรอยําง 
สร๎างสรรค์ เพื่อสร๎างองค์กรท่ีมี 
สมรรถนะด๎านดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จ านวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่น˚ามาใช๎ 
ในการให๎บริการและอ˚านวยความ 
สะดวกให๎แกํประชาชน 

 
 
 
 
 
- จ านวนนวัตกรรม/กิจกรรมท่ีมีการน˚า 
ระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาชํวยในการ 
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรท่ีมีการใช๎งาน 
นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัลท่ี 
องค์กรได๎จัดท าขึ้น 

อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 
 
 
 

 
อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

 
 
 
 
 

 
อบต .ปุาแฝก 
ด าเนินการเอง 

ทุกสํวนราชการ 
 
 
 
 
 
 

 
ทุกสํวนราชการ 

 
 
 
 
 
 

 
ทุกสํวนราชการ 

- มีการน˚าระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ม า ใ ช๎ ใ น ก า ร 
ให๎ บ ริ ก า ร แ ล 
ะ อ˚ า น ว ย ค 
ว า ม ส ะ ด ว ก 
ใ ห๎ แ กํ 
ประชาชนอยําง 
น๎อย 3 กิจกรรม 

 
- มีการสร๎าง 
น วั ต ก ร ร ม / 
กิจกรรมท่ีมีการ 
น ˚า ร ะ บ บ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
มาชํ วย ในการ 
ปฏิบัติงานอยําง 
น๎อย 3 กิจกรรม 

 
- บุคลากรร๎อยละ 
80 มีการใช๎งาน 
นวัตกรรม/ระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ท่ีองค์กรได๎จัดท า 
ขึ้น 
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บทท่ี 7  
การติดตามและประเมนผล 

  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ การด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท๎อนถึงผลการด าเนินงานของ
ผู๎ปฏิบัติงาน ทั้งในด๎าน ความส าเร็จและความล๎มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายควรรับทราบ 
เพ่ือน˚าผลการประเมินไปใช๎ ประโยชน์ในด๎านการพัฒนา การเสริมสร๎างขวัญและก˚าลังใจ และการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการในภาพรวมขององค์การ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก ตระหนักถึงคุณคําของการประเมินผลบุคลากร จึงได๎
ก าหนด แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ˚าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ˚าปี 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ˚าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตํละปีงบประมาณ  ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส าคัญใน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎ส าเร็จตาม
เปูาหมายที ่องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก ต๎องการ ผลการประเมินในสํวนนี้สามารถน˚าไปใช๎ประโยชน์เพ่ือ
การวางแผนพัฒนา บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝกให๎มีคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลปุาแฝกต๎องการ โดย แบํงสมรรถนะเป็น 2 กลุํม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะตามภาระงาน 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกต˚าแหนํงภายในมหาวิทยาลัยต๎องมี ซึ่งจะเป็น 
Competency ที่ชํวย สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารสํวนต าบลปุา
แฝก ประกอบด๎วย 
  1.1) การมุํงเน๎นที่ผู๎รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให๎บริการเพ่ือ 
ตอบสนองความต๎องการและความพึงพอใจของผู๎รับบริการด๎วยความเต็มใจได๎อยํางรวดเร็วซึ่งผู๎รับบริการอาจ
เป็นได ๎ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
  1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน๎าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ ได๎แกํการประพฤติปฏิบัติถูกต๎องเหมาะสมทั้ง 
ตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุํงประโยชน์ของสถาบัน 
มากกวําประโยชน์สํวนตน 
  1.3) การมุํงมั่น เพ่ือบ รรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุํงมั่นจะ 
ปฏิบัติงานให๎ดีหรือให๎เกินกวํามาตรฐานที่มีอยูํโดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผํานมาของตนเอง  
หรือ เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก˚าหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร๎างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการ ปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ยาก โดดเดํน และท๎าทาย 
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  1.4) ใฝุเรียนรู๎และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาตนเองในด๎านความรู๎ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ
ท างาน เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง และหนํวยงาน 
  1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานรํวมกับผู๎อ่ืน เป็นสํวนหนึ่งในทีมงานหนํวยงาน 
หรือสถาบันโดยผู๎ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใชํในฐานะหัวหน๎าทีม และมีความสามารถในการสร๎างและด
˚ารง รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 

2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
  เป็น Competency ที่ใช๎เฉพาะต˚าแหนํงงานตามโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการองค์การ 
บริหารสํวนต าบลปุาแฝก เพ่ือให๎มั่นใจวําบุคลากรมีความรู๎ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม ตํอการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด๎วย 
  2.1) ความรู๎และความเข๎าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู๎และความเข๎าใจในระบบและ
ขั้นตอน การท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ และทักษะตําง ๆ ในการปฏิบัติงานให๎เกิดผลส าเร็จได ๎
  2.2) ทักษะที่เก่ียวข๎องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช˚านาญที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน
ในงานที่รับผิดชอบ 
  2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สํงผลตํอการปฏิบัติงาน  การแสดงด๎วยการกระท าหรือ 
คุณลักษณะที่จ˚าเป็นตํอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ  ข๎อบังคับ หรือ 
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารสํวนต าบล 
  2.4) การใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการ
โดย ค านึงถึงการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางค๎ุมคํา ประหยัด และได๎ประโยชน์สูงสุด 

รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ˚าปีบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝกอิง
ตามผลการ ประเมินการปฏิบัติงานประจ˚าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแตํละ
ปีงบประมาณของเทศบาล/ องค์การบริหารสํวนต าบล เป็นส าคัญ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการด าเนินงานที่สํงเสริมให๎บุคลากรได๎มีการเพ่ิมพูน
ความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน สร๎างพฤติกรรมการท างานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 
ถือเป็นการ เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นหัวใจส าคัญตํอการ
เปลี่ยนแปลงของ องค์กรสมัยใหมํท้ังในภาครัฐและเอกชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง
ที่จะต๎องได๎รับการ พัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให๎มีความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ เป็นการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของแตํละ บุคคลให๎สูงขึ้น เกิดความตระหนักในคุณคําของตนเอง เพ่ือนรํวมงาน ตลอดจนเกิด
ทัศนคติที่ดีตํอองค์กร ภายใต๎ กฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับ ที่ได๎มีการก าหนดขึ้น 

  เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖๖ ของ
องค์การบริหารสํวน 
ต าบลปุาแฝก เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยเหมาะสม และสอดคล๎องกับความต๎องการของบุคลากรและหนํวยงาน 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์แกํราชการและประชาชน งานบริหารทั่วไป 
ส านักงาน ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก จึงไดด๎ าเนินการจัดท าการส ารวจความต๎องการการพัฒนาของ
พนักงานในสังกัด องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก  เพ่ือน˚าผลที่ได๎มาวิเคราะห์ความต๎องการการพัฒนาของ
บุคลากรในองค์กร น˚าไปสูํ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรได๎อยํางเหมาะสม และสามารถจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โด ผลการด าเนินงานสรุปได ๎ดังนี้ 

1. วิธีการด าเนินงาน 
  งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก ได๎มีการจัดท า
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต๎องการพัฒนาของบุคลากรในองค์กร ผํานระบบ GOOGLE FORM โดยให๎
พนักงานทุกคนเข๎าไปกรอกข๎อมูล ความต๎องการการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให๎ผู๎รับผิดชอบน˚าผลที่ได๎รับมา
วิเคราะห์ความต๎องการการพัฒนาของบุคลากร ในองค์กร การวางแผนการพัฒนาบุคลากร การก˚าหนด
หลักสูตรการฝึกอบรม การสํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมกับ หนํวยงานภายนอก รวมถึงการถํายทอดองค์
ความรู๎ภายในองค์กรได๎อยํางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 
  จ านวนผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 35 ราย จากพนักงานทั้งหมด 43 ราย คิดเป็นร๎อยละ 
81.40 โดยผลที่ ได๎จากการส ารวจความต๎องการการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก 
แบํงออกเป็น ๓ ด๎าน ดังนี้ 

2.1 ด๎านข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 2.1.1 ประเภทต˚าแหนํง 
 - พนักงานสํวนต าบล จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.6 
 - บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.6 
 - ลูกจ๎างประจ˚า  จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.9 
 - พนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.6 
 - พนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.4  
 รวมจ านวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 81.40 
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2.1.2 ข๎อมูลสังกัดสํวนราชการ 
- ส านักงานปลัด อบต. จ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.9 
- กองคลัง  จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.9 
- กองชําง  จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.3 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 

2.2 ข๎อมูลด๎านความต๎องการการพัฒนาบุคลากร 
2.2.1 ความต๎องการด๎านวิธีการพัฒนาบุคลากร 
- จากการส ารวจพบวํา บุคลากรมีความต๎องการให๎หนํวยงานจัดสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม  กับ

หนํวยงานอ่ืนคิดเป็นร๎อยละ ๕๗.๑ รองลงมาได๎แกํ ต๎องการให๎หนํวยงานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให๎แกํ
บุคลากร คิดเป็นร๎อยละ ๕๑.๔ รองลงมาได๎แกํ ต๎องการให๎หนํวยงานจัดท าคูํมือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ คิดเป็นร๎อยละ ๓๔.๓ 

๒.๒.๒ ความต๎องการด๎านหลักสูตรในการเข๎ารํวมอบรม 
- จากการส ารวจพบวํา บุคลากรสํวนใหญํมีความต๎องการเข๎ารํวมอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร ประจ าสาย

งาน คิดเป็นร๎อยละ ๙๔.๓ รองลงมาได๎แกํ หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย และหลักสูตรการพัฒนา ทักษะ
ด๎านเทคโนโลยี คิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๖ เทํากัน 

๒.๒.๓ ชํวงเวลาที่ต๎องการพัฒนา/อบรม 
- จากการส ารวจพบวํา บุคลากรสํวนใหญํ ต๎องการให๎มีการพัฒนาบุคลากรตลอดทั้ง ปีงบประมาณคิด

เป็น ร๎อยละ ๕๗.๑ รองลงมาได๎แกํ ต๎องการให๎มีการพัฒนาบุคลากรในชํวงไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณคิด
เป็น ร๎อยละ๒๕.๗ รองลงมาได๎แกํชํวงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ คิดเป็นร๎อยละ ๘.๖ 

๒.๒.๔ ด๎านระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข๎ารับการฝึกอบรม 
- พบวําระยะเวลาการฝึกอบรมที่เหมาะสมอยูํท่ี ๒-๓ วัน คิดเป็นร๎อยละ ๖๒.๙ 

๒.๓ ด๎านข๎อเสนอแนะจากผู๎ตอบแบบสอบถาม 
1. ควรอบรมพัฒนาความรู๎ผู๎ปฏิบัติให๎มีความรู๎ในการท างาน 
2. ควรให๎บุคลากรไปอบรมปีละ ๑-๒ ครั้งในสายงานของตนเพ่ือเป็นการไปรับข๎อมูลใหมํมา ปรับปรุง
การท างานในต าแหนํงของตนเองตํอไป 
3. ต๎องการให๎มีการด าเนินการตามแบบสอบถาม 
4. ควรมีการปรับทัศนะคติในการท างานของพนักงาน 

การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการตอบแบบสอบถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก
เป็นพนักงานจ๎าง ทั่วไป สังกัดส านักงานปลัด อบต. โดยพนักงานสํวนใหญํมีความต๎องการเข๎ารับการฝึกอบรม
กับหนํวยงานอื่น และมี ความต๎องการในการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรประจ˚าสายงาน และมีความต๎องการให๎มี
การพัฒนาตลอดทั้ง ปีงบประมาณ ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมอยูํที่ระหวําง 2-3 วัน ทั้งนี้ควรมี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีการจัดหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย และหลักสูตรการพัฒนาทักษะด๎าน
อิเล็กทรอนิกส์ไว๎ในหลักสูตรการ ฝึกอบรมของหนํวยงาน สุดท๎ายนี้องค์กรควรมีการจัดการสอนงานจาก
ผู๎บังคับบัญชาและมีการจัดท าคู ํมือการ ปฏิบัติงานให๎แกํพนักงานอีกด๎วย 
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ข้อเสนอแนะ 
  งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก ได๎วิเคราะห์ผลจากการ
จัดท า แบบสอบถามความต๎องการการพัฒนาบุคลากรเรียบร๎อย และมีข๎อเสนอแนะเพ่ือน˚าไปใช๎ในการจัดท า
การวาง แผนการพัฒนาบุคลากร การก˚าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม การสํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมกับ
หนํวยงานภายนอก รวมถึงการถํายทอดองค์ความรู๎ภายในองค์กรได๎อยํางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1. สํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมกับหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาความรู๎
ความสามารถใน สายงาน อยํางน๎อย 1- 2 ครั้ง ตํอปีงบประมาณ 
  2. จัดให๎มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย และ
หลักสูตรการพัฒนา ทักษะด๎านอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการอบรมเพ่ือปรับทัศนคติในการท างานของพนักงาน 
  3. สํงเสริมการจัดองค์ความรู๎ในองค์กร(Knowledge Management) โดยการจัดให๎มีการ
สอนงานจาก ผู๎บังคับบัญชา การแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางพนักงาน/หนํวยงานราชการภายใน การจัดท า
เอกสาร/คูํมือการ ปฏิบัติงานในแตํละต˚าแหนํงเพ่ือเผยแพรํภายในองค์กรผํานชํองทางการสื่อสารตําง ๆ และ
พนักงานทุกคนสามารถ สืบค๎นได๎โดยงําย 
  4. จัดสรรงบประมาณด๎านการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
  5. สํงเสริมให๎มีการน˚าผลการวิเคราะห์ที่ได๎รับไปใช๎ในการปฏิบัติจริง 

  ทั้งนี้งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก หวังเป็นอยํางยิ่งวํา
รายงานผลการ ส ารวจความต๎องการการพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แกํคณะผู๎บริหารและผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง ในการวาง แผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์
สูงสุดกับทางราชการได๎ ตํอไป 
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ประกาศองค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก 
เรื่อง  ประกาศใช๎แผนอัตราก าลังพนักงานสํวนต าบล  ๓  ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6 

********************************************** 
  ด๎วยองค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝก  อ าเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬได๎จัดท าแผน
อัตราก าลัง พนักงานสํวนต าบล ๓ ปี พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหนํงและการใช๎
ต าแหนํงของ องค์การบริหารสํวนต าบลตามระยะเวลาที่ก าหนด  มีการก าหนดต าแหนํงการจัดอัตราก าลัง
โครงสร๎างให๎เหมาะสม กับอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลและเพ่ือเป็นแนวทาง  ในการด าเนินการ
วางแผนการใช๎อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรให๎เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอ
ภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ มี ประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน อนึ่ง คณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดบึงกาฬในคราวประชุม
ครั้งที ่10/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 ได๎มีมติเห็นชอบการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานสํวนต าบล 
๓ ป ีพ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ขององค์การ บริหารสํวนต าบลปุาแฝก 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และ ๒๕ วรรคท๎ายแหํงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดบึงกาฬ  
ใน การประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน 2563 และ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานสํวนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคลขององค์การบริหารสํวน
ต าบล ลงวันที่  1๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  องค์การบริหารสํวนต าบลปุาแฝกจึงประกาศ  ใช๎แผนอัตราก าลัง
พนักงานสํวน  ต าบล ๓ ปี พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 

  จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
(นายสฤษดิ์ สุพร) 
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