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การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน    

นั้น ได้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบ

แผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีโดยได้

ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติทั้งในด้าน

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านความรู้และ

ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาท  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และ

ระดับสากล  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน 

(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภบิาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยใหอ้งค์กรมกีารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมมิ เรื่องหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ            

เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ             

ทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาใหค้รบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเช่นการพัฒนาด้านความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการ

ฝกึอบรมในหอ้งฝกึอบรมการฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้หากองค์การบริหารส่วนต าบล

มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหาร

ส่วนต าบลก็ให้กระท าได้   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่

องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานในหนา้ที่ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆได้ และอาจกระท าได้

โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดหรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดหรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้น

สังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดชัยภูมิดังกล่าว ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ทักษะทัศนคติที่ดคีุณธรรมและจรยิธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนัน้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท

การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนดโดย            

ให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปีตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ  

  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า  

จังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ 2561– 2563 ขึ้น
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เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมอืในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร  อีกทั้ง

ยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูท้ักษะทัศนคตทิี่ดคีุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 

 

2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา

บุคลากรว่าเป็นการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน                

ที่ปฏิบัติหรืองานที่จะปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้น                   

ปกติจะมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ             

และเพิ่มพูนความรูส้ึกนึกคิดที่ดตี่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์  (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง                   

การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้น

ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนา

บุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้

ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการ

ท างาน 
  เคนนี และรายด์  (Kenney &Ried, 1986, p. 3) กล่ าวว่ า  การพัฒนาบุ คลากร               

เป็นวิธีการต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้           

ความเข้าใจสามารถท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ 

  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ด าเนินการเพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนา

ความรูค้วามสามารถ เพื่อให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

 

3. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

3.1 เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี                   

มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด 

(Conceptual Skills)  เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสทิธิผล 

 3.2 เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ใน

คุณค่าของตนเองและคุณค่าของผูอ้ื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและ

ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิผล 

 3.3 เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะใน

การบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตาม

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน และโครงการภายใต้

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใหม้ีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
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กระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมปีระสิทธิผล รวมทั้งการบริหาร

และปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรใ์นส่วนราชการตา่งๆ ได้อย่างมปีระสิทธิผล  

 

4. เป้าหมายในการพัฒนา 

 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 บุคลากรได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2561– 2563  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากร

ทั้งหมด 

 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  บุคลากร มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2561 -2563  เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงาน            

ที่ได้รับการพัฒนา 

 4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน บรรลุตามเป้าหมาย 

 

5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน

ส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน              

ที่  308/2560  ลงวันที่  2  ตุลาคม  2560  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 

- ปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 

- หัวหนา้สวนราชการ     กรรมการ 

- หัวหนา้ส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล

ของบุคลากรในสังกัดให้ครอบคลุม ดังนี้ 

 5.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ

พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่ง  ในแต่ละสายงานที่ด ารง

อยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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 5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัดต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น

เห็นสมควรอาจประกอบด้วย 

  (1) หลักสูตรความรูพ้ืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 

  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผดิชอบ 

  (3) หลักสูตรความรูแ้ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 

  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม อาจประกอบด้วย 

 (1) การปฐมนเิทศ 

 (2) การฝึกอบรม 

 (3) การศกึษาหรอืดูงาน 

 (4) การประชุมเชงิปฏิบัติการหรอืการสัมมนา 

 (5) การสอนงานการให้ค าปรึกษาหรอืวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

 5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละ

วิธีการส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ครอบคลุม           

โดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างนอ้ยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม 

  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

  (4) การบริการเป็นเลิศ 

  (5) การท างานเป็นทีม 

 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในองค์การ

บริหารส่วนต าบลตาเนิน  เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ( learning organization)ในทุกวาระ             

ทุกโอกาส เพื่อสบืค้นหาความรูใ้หม่ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
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6. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
   6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน          

ส่วนต าบล 

  6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  

ก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

   6.1.3 เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลตาเนิน  และส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแต่งรา่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

   6.1.4 จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

   6.1.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดส่งแผน ให้ อ าเภอ 

และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วสิัยทัศน์ พันธกิจ 

อบต.ตาเนนิ 

 

 นโยบายการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล 

 

 การพัฒนาแผนงาน 

 

 เป้าหมายของ อบต.

ประจ าป ี2561 -

2563 

 

 บทบาท อ านาจ

หนา้ที่ของ  

อบต.ตาเนนิ 

 

 ผลการประเมิน

สมรรถนะของ

พนักงานส่วนต าบล 

ประจ าป ี

 

 วเิคราะห์

ยุทธศาสตร์ 

อบต. 

 แผนพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล 

อบต.ตาเนนิ 

ประจ าปี

งบประมาณ 

2561 -2563 

 พนักงานส่วน

ต าบลสังกัด 

อบต.ตาเนนิ 

ได้รับการพัฒนา

ตามแผนฯ 
 วเิคราะหS์WOT

สภาพแวดลอ้ม

ภายในภายนอก 

 ก าหนด

เป้าหมายการ

พัฒนาพนักงาน

ส่วนต าบล 

 ก าหนด

รายละเอยีด

แผนงาน

โครงการ ตัวช้ีวัด

และการ

ประเมินผล 

Impact 

พนักงานส่วนต าบล

ทุกระดับมสีมรรถนะ

ด้านการปฏบัิตงิาน 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาคุณภาพชวีิตพนักงานสว่นต าบล 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาพนักงานส่ วนต าบลให้

สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าใน

สายงาน 

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พนักงานทุกระดับ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลใหเ้ป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคน

มีความรูคู้่ความด ี

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล         

มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็น

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 

ให้ยอมรับการการเปลี่ ยนแปลงที่ จะ เกิดขึ้ น          

ในองค์กร และอนาคต  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วน

ต าบลร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน 

และภาคประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การสรา้งวัฒนธรรมในองค์กรใหม้ีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมใหพ้นักงานส่วนต าบลยอมรับ

ในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงาน

ของตน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน  
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8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนกังานส่วนต าบล 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่ง ช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร จาก

สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย 

ต่างๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

สถานการณ์  เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยใหท้ราบว่า

องค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยัง

เป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่

จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  

2  สว่น  ดังนี ้   

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 

1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่     

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งดา้นการผลิต  

จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  

หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นปัญหา

หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการ

แก้ปัญหานั้น    

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร

เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น        

เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดี

จะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก          

ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

 

จุดแข็ง  S 

 

1. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และสามัคคี

กัน 

2. บุคลากรมีจิตบริการ 

3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 

4. ผูบ้ริหารปกครองแบบครอบครัว 

5. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 

6. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

7. บุคลากรรุ่นใหมย่อมรับการเปลี่ยนแปลง 

8. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่อง

อ านวยความสะดวกทั่วถึง 

9. ขอบเขตการท างานมคีวามชัดเจน 

 

จุดอ่อน  W 

 

1. ขาดฐานขอ้มูลที่ยอมรับน่านับถือ 

2. ท างานแทนกันไม่ได้ 

3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 

5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 

6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในองค์กร 

7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการ

เรียนรู้และพัฒนางาน 

โอกาส  O 

 

1. อบต.ตาเนิน  ให้โอกาสในการพัฒนา

ตนเองด้านการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมีสว่นร่วม 

4. อบต.ตาเนิน  ให้ความส าคัญต่องานการ

เจ้าหนา้ที่  

5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอก

อย่างด ี

 

ข้อจ ากัด  T 

 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่

เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการ

เจ้าหนา้ที ่

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือ

ซักซ้อม ไม่มีความชัดเจน ขาดแนวทางใน

การด าเนินการที่ถูกต้อง 
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การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน   ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับช้ัน มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด              

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน   ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่วนต าบลทุก  6 เดือน ดังนี้ 

 การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม 

 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

 การบริการเป็นเลิศ 

 การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่นเป็นสายงานของผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ได้ก าหนดแนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดี   

ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผูบ้ริหารระดับมอือาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

 ความสามารถในการเป็นผู้น า 

 ความสามารถในการพัฒนาคน 

 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

และระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่  ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ในเรื่องของ  

การประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนนิการทุก  6 เดือน เชน่กัน 

 

9. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 

 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ

แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากร           

ในหน่วยงานแผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากร              

เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้น

ต่อไปในอนาคตหรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path) ที่องค์การบริหารส่วน           

ต าบลตาเนิน ก าหนดขึ้น 
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 ดังนั้น IDP  จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal)              

เพื่อการเลื่อนต าแหนง่งานหรือการปรับเงนิเดือนและการใหผ้ลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ แตเ่มื่อได้มีการ

ด าเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพืน้ฐานของระดับความรู ้ความสามารถหรือ

สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังมีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทางเป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้

ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับ

หรอืตอบสนองตอ่ความตอ้งการในระดับหนว่ยงานย่อยและส่งผลใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 

 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  มีเจตนารมณ์

ส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบลจากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบลให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบด้าน รู้ลึกและเป็น

แรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  รวมทั้งให้พนักงานส่วนต าบล

ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผลบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  จึงต้อง

ปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้

สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการน าหลัก

สมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีพื้นฐานสมรรถนะ

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ก าหนด  

 ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการ

พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับช้ัน หากมีการด าเนินการ

ตามกระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้วบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ต าบลตาเนิน จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายอันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพิ่มค่าจ้าง และ

ค่าตอบแทน ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหาร         

ส่วนต าบลตาเนิน ยิ่งขึ้นตอ่ไป 

 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมายประโยชน์บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนารายบุคคลรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ซึ่ง

บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)ประกอบด้วย 

1. ผูบ้ริหารระดับสูง - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

2. ผูบ้ังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา - ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุก

ระดับ 

3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  

4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน    
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บุคคลในแตล่ะกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผดิชอบดังตารางตอ่ไปนี้ 

 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นายก อบต.ตาเนิน   สนับสนุนและผลักดันให้ผูบ้ริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP 

ตามที่ก าหนดขึน้ 

 อนุมัตใิห้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชา

จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกป ี

 ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผูบ้ังคับบัญชากับบุคลากร  

พร้อมทั้งการน าแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี

อย่างตอ่เนื่อง 

ปลัด อบต.ตาเนิน  

หัวหนา้ส่วนราชการ 

ผูใ้ต้บังคับบัญชาในแต่

ละสายงาน ในแตล่ะ

กอง 

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 

 ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 

 ประเมินขดีความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อค้นหาจุดแข็ง

และจุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายใหร้ับผดิชอบใน

ปัจจุบัน 

 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

 ก าหนดแนวทางหรอืช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับ

บุคลากร 

 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้อง

พัฒนาปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

 ชีใ้ห้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผดิชอบมาก

ขึน้ 
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กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นักทรัพยากรบุคคล /

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 

 มีสว่นร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็น

จรงิ 

 ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด

ขึน้ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 

 ร่วมกับหัวหนา้ส่วนราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง 

 หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงาน

ที่รับผดิชอบประสบความส าเร็จ 

 ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผล

การพัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อื่น 

องค์การบริหารส่วน

ต าบลตาเนิน  

 ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัต ิเห็นดว้ยกับการน าเอา IDP มาใช้   

ในองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ 

IDP กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ 

 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP            

แก่ผู้บริหารทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 

 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผูบ้ริหาร

และบุคลากร 

 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP  

 หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรอื

จติส านึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 

 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 

 

 การส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เริ่มจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

เชิญปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเอง  

ว่าหน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจ
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ตัวเอง โดยการท างานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและลูกน้อง ร่วมปรึกษาหารือภายใน          

ส่วนราชการและให้บุคลากรประเมินตนเองส่งงานการเจ้าหน้าที่ตามตาราง 

 

แบบฟอร์มสอบถามเพื่อจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ส่วนราชการ....................................... 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...........................................................ต าแหน่ง.........................................ระดับ........... 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจรงิ 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................... 

การประเมนิตนเอง ใหพ้ิจารณาระดับการประเมินดังตอ่ไปนี้ 

1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 

 0 – ไม่มคีวามรู/้ไม่มทีักษะ 

 1 – มีความรู ้มทีักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะน าไปใช้งานจ าเป็นต้องมทีี่ปรึกษา 

 2 – มีความรู ้มีทักษะและมีความมั่นใจที่จะน าไปใช้งาน 

 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าได้ 

 

2. ระดับความจ าเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 

 0 – ไม่มคีวามจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 

 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ตอ้งน ามาใช้งาน 

 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 

 3 – จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาใช้งาน 

 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 

 0 – ไม่ต้องพัฒนา 

 1 – มีความตอ้งการพัฒนาเพื่อตอ้งการใช้งานในระยะยาว 

 2 – มีความตอ้งการพัฒนาเพื่อตอ้งการใช้ในงานในระยะปานกลาง 

 3 – มีความตอ้งการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อตอ้งการใช้ในงาน 
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ตารางลงคะแนน 

ค าอธิบายให ้บุคลากรบันทึกคะแนนดว้ยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรอืต้องการจากข้อ 1 – 3 

มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตังเอง) 

ระดับ

ปัจจุบัน 

(1) 

ระดับที่

พึง

ประสงค์ 

(2) 

ระดับ

ความ

ต้องการ

พัฒนา 

(3) 

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 

1. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

4. การบริการเป็นเลิศ 

5. การท างานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 

3. ความสามารถในการพัฒนาคน 

4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

พนักงานจ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล) ตามระดับ  ใน

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ดา้นคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ดา้นการจัดการขอ้มูล ฯลฯ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนิน  

ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ

พัฒนา 
ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  

 

1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่ เชน่ การบริหารจัดการ 

แผนงาน  งบประมาณ  การคลงั  

งานช่าง งานอ านวยการ   

งานสาธารณสุข งานสิง่แวดลอ้ม 

งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

ส านักปลดั    

หัวหน้าส านักปลัด 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ เชน่ 

งานอ านวยการ  งานบริหารงาน

ท่ัวไป งานประสานงานท่ัวไป  งาน

สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยูใ่นสว่น

ราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ เช่น     

        งานแผนอัตราก าลัง  การสรรหา    

        การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ 

        การแตง่ตัง้ การด าเนนิการเกี่ยวกับ 

        ต าแหนง่และอัตราเงนิเดอืน การ 

        ควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพใน 

        การปฏบัิตริาชการ การฝกึอบรม 

        และพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้าง 

        แรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน จัดท า         

        ทะเบียนประวัตกิารรับราชการ  หรือ 

        ท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน  

แตล่ะโอกาส 
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นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่เชน่ งานแผน งานระบบ 

       ข้อมูล  งบประมาณ ข้อบัญญัติฯลฯ   

       หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

นักวชิาการเกษตร 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่ เชน่ งานแผนการเกษตร   

       งานพัฒนาด้านพชื งานพฒันาด้าน 

       สัตว์ หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

นักวชิาการสาธารณสุข 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

      ต าแหนง่ เชน่ งานอนามัยและ 

      สิ่งแวดลอ้ม งานสง่เสริมคณุภาพและ 

      สาธารณสุข งานรักษาความสะอาด   

      หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

      ต าแหนง่ เชน่ งานสวัสดกิารพัฒนา 

      ชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์ งาน 

      ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   

      หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่เชน่ งานอ านวยการ  งาน

บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน

ท่ัวไป งานธุรการ งานสารบรรณ  

งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยูใ่น

ส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 
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เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่ เชน่งานเฝ้าระวังภัย         

       การช่วยภัย  งาน กู้ชีพ  อปพร. ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ๑. สมรรถนะหลัก 

๒. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่ เชน่ เป็นผู้ช่วยในการงาน 

       สวัสดิการพัฒนาชุมชน  งานสังคม 

       สงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชพีและ 

       พัฒนาสตรี   

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.     งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

        ต าแหนง่ เชน่ เป็นผู้ช่วยงาน 

        อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป   

        งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ  

        งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่ เชน่ เป็นผู้ช่วยในการงาน 

       สวัสดิการพัฒนาชุมชน  งานสังคม 

       สงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชพีและ 

       พัฒนาสตรี   

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

พนักงานขับรถยนต์ 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่เชน่ เรียนรู้การบ ารุงรักษา 

       เครื่องยนต์  มารยาทการใชร้ถใชถ้นน  

       เครื่องหมายจราจรฯลฯ 

 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 
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พนักงานจ้างทั่วไป 
   

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่เชน่ เรียนรู้การบ ารุงรักษา 

       เครื่องยนต์  มารยาทการใชร้ถใชถ้นน  

 เครื่องหมายจราจรฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ า

อเนกประสงค์ 

1.    สมรรถนะหลกั 

2.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่เชน่ เรียนรู้การบ ารุงรักษา 

       เครื่องยนต์  มารยาทการใชร้ถใชถ้นน     

       เครื่องหมายจราจรฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

คนงานประจ ารถขยะ 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่ เชน่ เก็บสิ่งปฏกิลูตามถัง 

       ขยะที่อยู่ประจ าบา้นเรือน งานรักษา 

       ความสะอาดท่ัวไป 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

ยาม 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่ เชน่ อยู่ยามเฝ้าสถานท่ี 

ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สนิของทาง

ราชการ และความเรียบร้อยใน

บริเวณสถานท่ีดังกลา่ว  ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

แมบ้่าน 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่ เชน่ ท าความสะอาดภายใน

และภายนอกส านักงาน รวมท้ังรักษา

สิ่งแวดลอ้มให้สะอาดสวยงาม 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 
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กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่ เช่น  งานอ านวยการ  งาน

บริหาร งานการคลัง  งาน

งบประมาณ  งานสวัสดกิาร      

งานการเงิน  การบัญช ี การจัดเก็บ  

งานพัสดุฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

นักวชิาการเงินและบัญช ี 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่เชน่ งานการเงิน  การบัญช ี 

งานควบคุมฎกีา  การเขียนฎกีา 

ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่เชน่ งานการเงิน  การบัญช ี  

       งานควบคุมฎกีา  การเขียนฎกีา  

       ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

เจ้าพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่เชน่ งานจัดซือ้  จัดจา้ง  

งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 

ส านักงาน  งานวธีิการพัสดุ  ตกลง  

สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่เชน่ งานจัดเก็บ  งานเขยีน

ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงิน 

ฯลฯ   

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ    

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ

บัญช ี

1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่ เชน่ ช่วยท ำฎีกำเบิกเงิน 
ช่วยน ำเงินฝำกและเบิกเงินจำก
ธนำคำรช่วยตรวจนับและรับจ่ำย 
เงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วย
รวบรวมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
จัดท ำงบประมำณ และกำรขอ
อนุมัติเบิกเงินงบประมำณช่วยท ำ
บัญชีบำงประเภท บัญชีรับจ่ำยเงิน 
บัญชีพัสดุ 
 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่เชน่ ชว่ยงานจัดเก็บ  งาน

เขียนใบเสร็จ งานภาษีอากร  งาน

การเงิน ฯลฯ   

 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

        ต าแหนง่ เชน่ เป็นผู้ช่วยงาน 

        อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป   

        งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ  

        งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี 

 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 
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กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่ เชน่ กางวางแผนบริหาร

จัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่ง

ราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า

ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสนิใจ

แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและ

งานของหนว่ยงาน 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

นายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่ เชน่ งานส ารวจ งาน

ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ของโครงการ ก าหนดแผนในการ

ด าเนนิงานก่อสร้าง ควบคุม 

ตรวจสอบงานก่อสร้าง ติดตาม

ประเมินผลการตรวจสอบสภาพ

สิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

นายช่างเขียนแบบ 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่ เชน่ การเขียนแบบและ 

       คัดลอกแบบ แปลนของทางอาคาร  

       เขื่อน สะพาน และสิ่งกอ่สร้างอื่นๆ  

       เขียนแผนท่ีต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่เชน่ ชว่ยงานส ารวจ งาน

ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ของโครงการ ก าหนดแผนในการ

ด าเนนิงานก่อสร้าง ควบคุม 

ตรวจสอบงานก่อสร้างและตดิตาม 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 
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ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่เชน่ ชว่ยงานการเขียนแบบ 

       และคัดลอกแบบ แปลนของทาง 

       อาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งกอ่สร้าง 

       อื่นๆ เขียนแผนท่ีต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงาน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่เชน่ ชว่ยงานดา้นชา่งไฟฟา้  

       งานส ารวจ เขียนแบบ ติดตัง้ ซ่อม  

       ดัดแปลง ประดิษฐ์  

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

กองการศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

   

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่เชน่ งานบริหารงาน

การศึกษา งานอ านวยการ  งาน

ประเมินผลการศึกษา งานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การ

จัดซือ้จัดจา้ง  งานโครงการ งาน

ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนา 

ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

 นักวชิาการศึกษา 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่เชน่ งานบริหารการศึกษา งาน

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

งานกิจการโรงเรียน งานกีฬาและสันทนา

การ งานโครงการ และงานประเพณี

วัฒนธรรม  

 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 
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คร ู 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่ เชน่ งานการสอน  การดูแล

เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน

ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

ครผูู้ดูแลเด็ก 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่ เชน่ งานการสอน  การดูแล 

       เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน 

       ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก 

       ปฐมวัย ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1.    สมรรถนะหลกั 

2.    สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 

3.    งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน 

       ต าแหนง่ เชน่ งานการสอน  การดูแล 

       เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน 

       ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก 

       ปฐมวัย ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 

ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่เชน่ ชว่ยเหลอืครูผู้ดูแลเด็ก

อนุบาลและปฐมวัย  เกี่ยวกับอบรม

เลีย้งดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มี

ความรู้  ความคิด  ความประพฤติ  

ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์

ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับ

การพัฒนาการของเด็ก 

 

 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 
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หน่วยตรวจสอบภายใน    

นักวชิาการตรวจสอบภายใน 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ที่ใน

ต าแหนง่ เชน่ ตรวจสอบความถกู

ต้องและความนา่เช่ือถือของขอ้มูล 

ตัวเลขหลักฐานการท าสัญญา และ

เอกสารตา่งๆ ทางดา้นการเงิน การ

บัญช ีพัสดุทรัพย์สนิ ตรวจสอบการ

ประเมินผลปฏบัิตงิานเกี่ยวกับการ

บริหารงบประมาณ ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศกึษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสอื

ให้เข้าร่วมอบรมใน 

แตล่ะโอกาส 
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10. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนิน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลใหส้อดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 

1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่

ประจ าป ี2561 

ร้อยละของพนักงานบรรจุ

ใหม ่

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรท่ีบรรจุใหมไ่ด้รับการปฐมนิเทศ 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรท่ีบรรจุใหมเ่ข้าใจบริบทในการ

ท างาน ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมบุีคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัตงิาน ร้อยละ 90 

 

- X X X ส านักปลัด 

2 โครงการฝกึอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

ร้อยละ 80 มีความรู้

ความเข้าใจในการ

ฝึกอบรม 

 - X X X ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

ร้อยละ 80 มีความรู้

ความเข้าใจในการ

ฝึกอบรม 

 - X X X ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม

ความก้าวหนา้ให้พนักงานส่วนต าบลใน

สายงานของตนเอง 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหนา้ของ

ตน รอ้ยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมบุีคลากรท่ีท่ีมีความรู้

ความสามารถเตบิโตในสายงานร้อยละ 90 

 

- X X X ส านักปลัด 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ

บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก

ข้อมูลการฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรท่ีผ่านการอบรมได้รับการบันทึก

ข้อมูล ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 

- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 

90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมฐีานขอ้มูลการฝึกอบรม 

ตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 90 

 

- X X X ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน

และศกึษาดูงานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตาเนนิ ส าหรับคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชกิสภา 

อบต. พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง มีความรู้

ความเข้าใจในการท างาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

200,000 X X X ส านักงาน

ปลัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติพนักงานทุกระดับ 

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปขีอง

บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ี

ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมบุีคลากรท่ีมีสุขภาพดพีร้อม

ปฏบัิตงิานร้อยละ 90 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 
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2 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉนิกรณีเกิดเหตุ

ไฟไหม ้

ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุ

ไฟไหม้  

 ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีวามรู้และสามารถท าหนา้ที่

ของตนเองกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมแีผนเตรียมความพร้อมกรณี

เกิดเหตุไฟไหม ้

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 

3 โครงการ 5 ส. องค์การบริหารส่วน

ต าบลกะฮาด 

ร้อยละ 100 มคีวามพงึ

พอใจ 

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  รอ้ยละ 

90 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีวามรู้และเขา้ใจขัน้ตอน 5 ส  

ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมคีวามสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 90 

 

 

 

 

 

20,000 X X X ส านักงาน

ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลใหเ้ป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลใหเ้ป็นคนมีความรูคู้่ความดี 

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  

งบ 

ประมาณ 

ต่อ

กจิกรรม 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจา้งฯ 

อบต.ตาเนนิ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง             

ร้อยละ 100 มีความพึง

พอใจ 

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ดา้นคุณธรรม

จรยิธรรม รอ้ยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีุณธรรมจรยิธรรม ในการ

ปฏบัิตงิาน รอ้ยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมบุีคลากรท่ีมีคุณธรรมจรยิธรรม

ในการปฏบัิตงิาน รอ้ยละ 90 

20,000 X X X ส านักปลัด 

2 มาตรการสง่เสริมองคค์วามรู้ดา้นการ

ตอ่ต้านการทุจรติ 

ร้อยละผู้ได้รับการสง่เสริม

การตอ่ต้านการทุจรติ 

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรได้รับการสง่เสริมด้านต้านการ

ทุจรติ ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจการทุจรติ 

ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมบุีคลากรท่ีปฏบัิตงิานดว้ยความ

ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมขึน้ร้อยละ 90 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 
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3 กิจกรรมแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ปปช. 

มาตรา 100 และ 103 เพื่อเครื่องมือ

ในการสร้างเสริมองคค์วามรู้เพื่อปัองกัน

ผลประโยชนทั์บซ้อน 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ

แอพพลเิคชั่นกฎหมาย 

ปปช. มาตรา 100 และ 

103  

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้าทดสอบแอพพลเิคชั่นกฎหมาย 

ปปช 

 ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 

ปปช. 

ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมบุีคลากรท่ีปฏบัิตงิานดว้ยความ

ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมขึน้ร้อยละ 90 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 

4 จัดท าคู่มือผลประโยชนทั์บซ้อนและให้

ความรู้เร่ืองผลประโยชนทั์บซ้อนให้กับ

บุคลากร 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ 

- จัดท าคู่มือผลประโยชนทั์บซ้อน จ านวน 1 

เล่ม 

เชิงคุณภาพ 

- คู่มอืผลประโยชนทั์บซ้อน สมบูรณ์ อา่น

เข้าใจง่าย  

ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมคีู่มอืผลประโยชนทั์บซ้อนใน

การปฏบัิตริาชการ 

 

 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 
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5 โครงการยกย่องเชดิชูเกียรตพินักงาน

ส่วนต าบลผู้มคีุณธรรมจรยิธรรมและ

ให้บริการประชาชนดเีด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชดิชูเกียรต ิ 

ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมบุีคลากรท่ีมีคุณธรรมจรยิธรรม

และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 

6 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุง

ศูนยข์้อมูลขา่วสาร  การเข้าถงึขอ้มูล

ข่าวสารของประชาชน ตอ่องค์การ

บริหารส่วนต าบลกะฮาด   

 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ 

- จัดท าคู่มือผลการให้บริการ จ านวน 1 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 

- คู่มอืผลการให้บริการ สมบูรณ์ อา่นเข้าใจ

ง่าย  

ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมคีู่มอืการให้บริการในการ

ปฏบัิตริาชการ 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลใหเ้ป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

กะฮาด  

 

จ านวนประกาศ เชิงปริมาณ 

- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจรติ 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองการ

ตอ่ต้านการทุจรติ ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมปีระกาศเจตจ านงตอ่ต้านการ

ทุจรติ 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสใน

การปฏบัิตงิาน ของพนักงานส่วนต าบล 

 

ร้อยละความพงึพอใจ เชงิปริมาณ 

- จ านวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหนว่ยงาน

ตรวจสอบ ตรวจสอบได้ 

เชงิคุณภาพ 

- ความพงึพอใจในการท างานของหน่วยงาน

จากประชาชน 

เชงิประโยชน์ 

- หนว่ยงานบริหารงานดว้ยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

 

 

 

- X X X ทุกส่วน

ราชการ 
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3 โครงการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการจัดซือ้-

จัดจ้าง 

ร้อยละความพงึพอใจ เชงิปริมาณ 

- ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีเปิดเผยขอ้มูล

การจัดซื่อจกัจ้าง 

เชงิคุณภาพ 

- ความพงึพอใจในการท างานของหน่วยงาน

จากประชาชน 

เชงิประโยชน์ 

- หนว่ยงานบริหารงานดว้ยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

 

- X X X กองคลัง 

งานพัสดุ 

4 มาตรการยกระดับการคุณภาพการ

ให้บริการประชาชน  

 

ร้อยละความพงึพอใจ เชงิปริมาณ 

- จ านวนครัง้ในการให้บริการกบัประชาชน 

เชงิคุณภาพ 

- ความพงึพอใจในการท างานของหน่วยงาน

จากประชาชน 

เชงิประโยชน์ 

- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับ

บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 
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6 การพัฒนาข้าราชการท่ีอยูร่ะหว่าง

ทดลองปฏบัิตริาชการ 

 

ร้อยละผู้เข้ารับการพัฒนา เชิงปริมาณ 

- บุคลากรท่ีบรรจุใหมไ่ด้รับการพัฒนา ร้อย

ละ 100 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรท่ีบรรจุใหมเ่ข้าใจบริบทในการ

ท างาน ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมบุีคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัตงิานและเป็น

เจ้าหนา้ที่รัฐที่ดี 

 

 

 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ใหย้อมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการ

พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 

 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 

- ปลัด หัวหนา้ส่วนราชการ ไดรั้บการพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารงาน รอ้ยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- ปลัด หัวหน้าสว่นราชการสามารถปฏิบัติ

หนา้ที่อย่างมปีระสิทธิภาพ รอ้ยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมสีายงานผู้บริหารท่ีมีภาวะการ

เป็นผู้น าและบังคับบัญชาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

50,000 X X X ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน 

 

ประชาชนร้อยละ 80 ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน 

เชิงปริมาณ 

- ข้อมูลในการจัดเก็บจากจ านวนประชากร

ในเขตต าบลกะฮาด ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- น ามาปรับใชใ้นการจัดเก็บขอ้มูล งานใน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะฮาด 

เชิงประโยชน ์

- ทราบถึงความตอ้งการของประชาชนในเขต

พื้นท่ี 

30,000 X X X ส านักงาน

ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลร่วมมือกับเครือขา่ย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรต ิ ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชงิปริมาณ 

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ รอ้ยละ 90 

เชงิคุณภาพ 

- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 90 

เชงิประโยชน์ 

- หนว่ยงานมพีื้นท่ีสเีขียวและสภาพแวดลอ้ม

นา่อยู่ 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 

3 โครงการ อบต. พบประชาชน ประชาชนร้อยละ 80 เขา้

ร่วมโครงการ 

เชงิปริมาณ 

- ส่วนราชการสังกัด อบต.ตาเนนิ ร่วมจัด

กิจกรรม รอ้ยละ 90 

เชงิคุณภาพ 

- กิจกรรมมคีวามเรียบร้อยและสมบูรณ์ 

ร้อยละ 90 

เชงิประโยชน์ 

- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อ

ราชการ 

 

 

20,000 X X X ส านักงาน

ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานสว่นต าบลยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสรา้ง

ระบบพี่เลีย้งในองค์กร ในงานการ

เจ้าหนา้ที ่

ร้อยละของผู้มาติดต่อ

ราชการงานการเจ้าหนา้ที ่

เชิงปริมาณ 

- บุคลากร มาติดต่อราชการงานการ

เจ้าหนา้ที่ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- ผู้มาติดต่อราชการงานการเจา้หน้าท่ีมี

ความพงึพอใจ ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมงีานการเจ้าหนา้ที่ทีมี

ประสิทธิภาพ 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด  

2 จัดท าคู่มือ กฎระเบียบการปฏบัิติ

ราชการในสายงานของตนเพื่อเผยแพร่

ให้กับบุคลากรในสังกัด 

 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ 

- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏบัิตริาชการ รอ้ยละ 

70 

เชิงคุณภาพ 

- คู่มอืผลการปฏบัิตริาชการ สมบูรณ์ อา่น

เข้าใจง่าย  

ร้อยละ 90 

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมคีู่มอืในการปฏบัิตริาชการ 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีีด่ าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการ

ปฏบัิตงิานประจ าเดือนของส่วนราชการ 

ร้อยละของการเข้าร่วม

ประชุมประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อย

ละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงาน

ประจ าเดือน 

 ร้อยละ 90  

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานรู้การเคลื่อนไหวและการ

ด าเนนิงานของแตล่ะสวนราชการอย่าง

ตอ่เนื่อง 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการจัดการความรู้ของหนว่ยงาน 

(KM) 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดการ

ความรู้ (KM) ของหนว่ยงาน  ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีวามรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของ

โครงการ รอ้ยละ 80  

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานได้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกัน 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 
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3 โครงการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ 

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการท างานเป็น

ทีม รอ้ยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีวามพงึพอใจในกจิกรรม รอ้ย

ละ 90  

เชิงประโยชน ์

- หนว่ยงานมทีีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อม

ขับเคลื่อนงานขององคก์รได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

- X X X ส านักงาน

ปลัด 
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ภาคผนวก 
-   ส าเนาค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี 

          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

-   ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี 

               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 


