
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
    1.1 แต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

   1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน( พันธกิจและยุทธศาสตร(  กําหนด
เป+าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค(การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 

   1.3 เพ่ือจัดทําร�างแผนพัฒนาบุคลากร ขององค(การบรหิารส�วนตําบลเมอืงแก และส�ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรบัแต�งร�างแผนพัฒนาบุคลากร 

   1.4 จัดส�งแผนพัฒนาบุคลากร ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล
จังหวัดบุรรีัมย(  ให2ความเป3นชอบพร2อมแผนอัตรากําลัง 3 ป4  

   1.5 ประกาศใช2แผนพัฒนาบุคลากร และจัดส�งแผน ให2อําเภอ และจังหวัด และส�วน
ราชการในสงักัด 

แนวคดิในการจัดทําแผนพฒันาบคุลากร 
ขององค"การบริหารส$วนตําบลเมืองแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

• วิสัยทัศน	 พันธกิจ 
อบต.เมืองแก 
 

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานส�วนตําบล 

 
• การพัฒนาแผนงาน 
 
• เป!าหมายของ อบต. 

ประจําป% 2561 -2563 

 
• บทบาท อํานาจหน&าที่

ของ อบต.เมืองแก 
 

• ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส�วนตําบล ประจําป% 

 

� วิเคราะห	
ยุทธศาสตร	 อบต. 

• แผนพัฒนา
บุคลากร 

•  อบต.เมืองแก 
ประจําป%
งบประมาณ 
2561 -2563 

� พนักงานส�วน
ตําบลสังกัด อบต.
เมืองแก ได&รับการ
พัฒนาตามแผนฯ 

� วิเคราะห	 SWOT
สภาพแวดล&อม
ภายในภายนอก 

� กําหนดเป!าหมาย
การพัฒนา
บุคลากร 

� กําหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานส�วนตําบล
ทุกระดับมีสมรรถนะ
ด&านการปฏิบัติงาน 



2. ยุทธศาสตร"การพฒันาบคุลากร องค"การบริหารส$วนตําบลเมืองแก 
  

ยุทธศาสตร"การพัฒนา กลยุทธ" 
ยุทธศาสตร"ท่ี 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ"ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให2สอดคล2องกบัสมรรถนะที่
จําเป3นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ"ท่ี 2 ส�งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก2าวหน2าในสายงาน 
กลยุทธ"ท่ี 3 ส�งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุก
ระดับ 
 
 
 

ยุทธศาสตร"ท่ี 2 
การพัฒนาบุคลากรให2เป3นคนดี 

กลยุทธ"ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให2เป3นคนมีความรู2คู�ความดี 
กลยุทธ"ท่ี 2 ส�งเสรมิให2บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

ยุทธศาสตร"ท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากรเป3นผู2นําการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ"ท่ี 1 พัฒนาบุคลากร ให2ยอมรบัการการ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึนในองค(กร ในอนาคต  
กลยุทธ"ท่ี 2 ส�งเสรมิและพัฒนาให2บุคลากรร�วมมือกบั
เครือข�าย หน�วยงานรฐั เอกชน และภาพประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร"ท่ี 4  
การสร2างวัฒนธรรมในองค(กรให2มกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรู2และร�วมกันพัฒนา 

กลยุทธ"ท่ี 1 ส�งเสรมิให2บุคลากรยอมรับในผลงานของคน
อื่นและปรับปรงุแก2ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ"ท่ี 2 ส�งเสรมิกระบวนการจัดการเรียนรู2ร�วมกัน
ภายในองค(กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป3นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  
 
 

  
 
 



 

3. ป.ญหาและแนวทางในการพัฒนาบคุลากร 
 การวิเคราะห(สภาวะแวดล2อม (SWOT Analysis) เป3นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ(
สําหรับองค(กรซึ่งช�วยผู2บริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดอ�อน ขององค(กรจากสภาพแวดล2อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล2อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปPจจัย ต�าง ๆ ต�อการทํางานขององค(กร การ
วิเคราะห( SWOT Analysis  เป3นเครื่องมือในการวิเคราะห(สถานการณ( เพ่ือให2 ผู2บริหารรู2จุดแข็ง จุดอ�อน  
โอกาส  และอุปสรรค(ขององค(กร ซึ่งจะช�วยให2ทราบว�าองค(กรได2เดินทางมาถูกทิศและไม� หลงทาง  นอกจากน้ี
ยังบอกได2ว�าองค(กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป+าหมายได2ดีหรือไม�  มั่นใจได2อย�างไรว�าระบบการ ทํางานในองค(กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู�  มีจุดอ�อนที่จะต2องปรับปรุงอย�างไร  ซึ่งการวิเคราะห(สภาวะแวดล2อม   SWOT Analysis 
มีปPจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส�วน  ดังน้ี    

1. ป.จจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดDแก$ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด�นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป3นผลมาจากปPจจัยภายใน เป3นข2อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล2อมภายในองค(กร เช�น จุดแข็งด2านกําลังคน จุดแข็งด2านการเงิน จุดแข็งด2านการผลิต จุดแข็งด2าน
ทรัพยากรบุคคล องค(กรจะต2องใช2ประโยชน(จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ(                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด2อยหรือจุดอ�อน ซึ่งเป3นผลมาจากปPจจัยภายใน  เป3นปPญหาหรือ

ข2อบกพร�องที่เกิดจากสภาพแวดล2อมภายในต�างๆ ขององค(กร ซึ่งองค(กรจะต2องหาวิธีในการแก2ปPญหาน้ัน     
2. ป.จจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดDแก$ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป3นผลจากการที่สภาพแวดล2อม ภายนอกขององค(กรเอื้อ

ประโยชน(หรือส�งเสริมการ ดําเนินงานขององค(กร โอกาสแตกต�างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ัน เป3นผลมาจาก
สภาพแวดล2อมภายนอก แต�จุดแข็งน้ันเป3นผลมาจากสภาพแวดล2อมภายใน  ผู2บริหารที่ดีจะต2องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู�เสมอ และใช2ประโยชน(จากโอกาสน้ัน 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป3นข2อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล2อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเป3นต2องปรับกลยุทธ(ให2สอดคล2องและพยายามขจัดอุปสรรค ต�างๆ ที่เกิดข้ึนให2ได2จริง  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิเคราะห"ป.จจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

ขององค"การบริหารส$วนตําบลเมืองแก 
 

จุดแข็ง   S 
 

1. บุคลากรมีการทํางานเป3นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท(ภายในองค(กร 
4. สภาพแวดล2อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
5. รับฟPงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
6. บุคลากรรุ�นใหม�ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
7. มีวัสดุ ครุภัณฑ( อาคารสถานที่ เครื่องอํานวย

ความสะดวกทั่วถึง 
8. ขอบเขตการทํางานมีความชัดเจน 
 

จุดอ$อน   W 
 

1. ขาดฐานข2อมูลที่ยอมรับน�านับถือ 
2. ทํางานแทนกันไม�ได2 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการทํางาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค(กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู2ร�วมกนั

ในองค(กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร2นในการเรียนรู2

และพัฒนางาน 

โอกาส   O 
 

1. อบต.เมืองแก ให2โอกาสในการพัฒนาตนเอง
ด2านการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต�อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปYด

โอกาสให2บุคลากรมีส�วนร�วม 
4. ได2รับความร�วมมือจากหน�วยงานนอกอย�างดี 

 

ขDอจํากัด  T 
 

1. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ�อยครั้ง 
2. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ2อม 

ไม�มี ความชัดเจน ขาดแนวทางในการ
ดําเนินการที่ถูกต2อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


