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บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 หมู่ 4 ต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 27 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 66.324 ตารางกิโลเมตร หรือ 
41,452.5 ไร่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีธารน้ าไหลผ่าน อากาศร้อนใน
ฤดูร้อน ฤดูหนาว หนาวมาก ฤดูฝน ฝนตกชุก แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย    
หมู่ที่ 2 บ้านเมืองก๋าย หมู่ที่ 3 บ้านออบ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า และหมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองก๋าย มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง  ดังนี้ 
         ทิศเหนือ   ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง 
ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ 

 
1.2 วิสัยทัศน์ 

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ” 
 
1.3 พันธกิจ 

1. มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการจัดการ 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธ์ศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการจัดการ 
จราจรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า การประปาให้เพียงพอแก่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

3. การวางและปรับปรุงผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม แก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

1. ให้ความรู้ทักษะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นและพัฒนาผลผลิตให้มี 
คุณภาพ เพ่ิมมูลค่าเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 
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2. พัฒนาระบบสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและคนด้อยโอกาส 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม 
แหล่งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ที่เหมาะสม และเพียงพอส าหรับประชาชนทุกระดับ เพ่ือก้าวไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

4. ส่งเสริมการสาธารณสุข และการจัดกิจกรรม ที่สร้างความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและ
จิตใจของคนในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององค์กรในการเฝ้าระวั ง 
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

2. การจัดการช่องทางในการสื่อสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1. ศึกษาระบบบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรในการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม น้ าเสีย                
ขยะมูลฝอย โดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองมากข้ึน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมอนุรักษ์ถ่ายทอด ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2. สร้างจิตส านึกและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
3. ส่งเสริมการบริหารส านักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วม และการสร้างความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
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1.5 โครงสร้างองค์กร 
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สภา อบต.เมืองก๋าย นายก อบต.เมืองก๋าย 

ประธานสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. 

รองประธานสภา อบต. 
รองนายก อบต. คนที่ 2 

รองนายก อบต. คนที่ 1 

เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. 

ปลัด อบต. 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ตามภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน - 1 - - - 1/ว่าง 2 - - - 6/ว่าง 2 - 1 1/ว่าง 2 - 5/ว่าง 1 9 30 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) (1) 

ส านักปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. (1) 

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง (1) 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (1) 

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

1. งานบริหารทั่วไป (2) 
2. งานบริหารงานบุคคล (1) 
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
4. งานสวัสดิการสังคม (2) 
5. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) 
7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) 
8. งานธุรการ (1) 
6. งานธุรการ (1) 
 

1. งานการเงินและบัญชี (3) 
2. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้(1) 
3. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ (1) 

1. งานก่อสร้าง (1) 
2. งานออกแบบและควบคมุอาคาร (1) 
3. งานประสานสาธารณูปโภค (1) 
4. งานผังเมือง 
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บทที่ 2 
ข้อมูลและสถิติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  มีบุคลากร 2 ประเภท  ประกอบด้วย 
1. พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้

ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลา

การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ประเภท
สามัญ ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

2.1 ประเภทและจ านวนของบุคลากร 

ส่วนราชการ งาน 
อัตราต าแหน่งท่ีมี หมายเหตุ 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป รวม  

ปลัด/รองปลัด งานบริหารงาน อปท. 1 - - 1  

ส านักปลัด 

งานบริหารงานท่ัวไป 1 - - 1  

  งานบริหารทั่วไป 1 - 1 1  

  งานบริหารงานบุคคล 1 - - 1  

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - 1  
  งานสวัสดิการสังคม 1 1 - 2  

  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว - - - -  
  งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 1 3 6  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 3 5  

  งานธุรการ - 1 - 1  

กองคลัง 

งานบริหารงานการคลัง 1 - - 1  
  งานการเงินและบัญช ี 1 1 1 3  
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ 1 - - 1  
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ 1 - - 1  

กองช่าง 

งานบริหารงานช่าง 1 - - 1  
  งานก่อสร้าง 1 - - 1  
  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 1 - - 1  
  งานประสานสาธารณูปโภค - - 1 1  
  งานผังเมือง - - - -  

รวม 16 4 9 30  
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2.2 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ประเภทต าแหน่ง บริหาร
ท้องถิ่น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ 
คร ู ทั่วไป พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
พนักงาน
จ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 3 8 4 5 9 30 

              

                 

       

      

                    

                 

 
 
2.3 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒ ิ
   คุณวุฒิ 
                      ประเภท ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ปวส. ปวช. ม.6 ม.3 ต่ ากว่า 

ม.3 รวม 

บริหารท้องถิ่น - 1 - - - - - - 1 
อ านวยการท้องถิ่น - - 1 - - - - - 1 
วิชาการ/คร ู - - 6 - - - - - 6 
ทั่วไป - - 1 1 - - - - 2 
พนักงานจ้างตามภารกิจ - - 3 - - 1 - - 4 
พนักงานจ้างทั่วไป - - 1 - 1 5 2 - 9 

รวม - 1 12 1 1 6 2 - 23 
หมายเหตุ  มีอัตราว่าง  7  อัตรา 
  -  อ านวยการ    2 อัตรา 
 -  วิชาการ/คร ู   2 อัตรา 
  -  ทั่วไป      2 อัตรา 
  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1 อัตรา 
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2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานด้านบุคลากร 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร  
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis               
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์  

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT) 
ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

 
จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 
4. ผู้บริหารปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
6. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
7. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอ านวย

ความสะดวกทั่วถึง 
9. ขอบเขตการท างานมีความชัดเจนตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง 

จุดอ่อน   W 
1. บุคลากรมีความสามารถที่แตกต่างกัน 

ท างานแทนกันไม่ได้ 
2. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรขาดทักษะในการใช้ เครื่องมือ

เทคโนโลยีที่มีในการท างาน 
4. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
5. บุคลากรหลากหลายประเภทต าแหน่ง และ

ประสบการณ์ท าให้ไม่เข้าใจระบบคุณธรรม 
6. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการ

เรียนรู้และพัฒนางาน 
โอกาส   O 

1. อบต.เมืองก๋าย ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง
ด้านการปฏิบัติงาน 

2. มี ระบบสารสน เทศ เทคโนโลยี ที่ ส ามารถ
ปฏิบัติ งานได้อย่ างรวดเร็ ว  ทัน เวลา และ
เหตุการณ ์

3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วม 

4. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และสามัคคีกัน รับ
ฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีจิตสาธารณะ 

5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่างดี 

ข้อจ ากัด  T 
1. บุคลากรภายนอกงานบริหารงานบุคคลไม่

เข้ า ใจขั้นตอนการปฏิบัติ งานของงาน
บริหารงานบุคคล 

2. นโยบายรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
เกิดปัญหาในการบริหารจัดการที่ต่อเนื่อง 

3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 
ไม่มีความชัด เจน ขาดแนวทางในการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง 

4. บุคลการบางส่วนที่ได้รับการบรรจุ เมื่อถึง
เวลาก็จะโอนกลับภูมิล าเนา 

5. เทคโนโลยีมีปัญหาตามสภาพอากาศและ
ที่ตั้ง ท าให้ไม่สามารถท างานได้ในบางเวลา 
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บทที่ 3 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

 
3.1 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดย
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง 
ก็ได ้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนา
ของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็น
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระท าได้โดย
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล               
(ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืน หรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าว 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี               
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร              
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ๆ 
    เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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3.2 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ
ด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะปฏิบัติ หรือ
ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ เพ่ือให้
บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการ
ท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่าง ๆ ที่
ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถท างานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที ่
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือ การด าเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

3.3.1 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี                 
มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ควา มคิด 
(Conceptual Skills) เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

3.3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและ
ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Human Skills)           
เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

3.3.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะ
ในการบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตาม
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร และโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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3.4 เป้าหมายในการพัฒนา 
3.4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

3.4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย มีความรู้  ความช านาญในการ

ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 70 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

3.4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายบรรลุตามเป้าหมาย 
 

3.5 ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2566  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ที่ 250/2563             
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2563  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกอง  และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน  กรรมการ 
- หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ

บุคลากรในสังกัด ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
  3.5.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  3.5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัดต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร          
อาจประกอบด้วย  

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
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3.5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และ
ความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  

(1) การปฐมนิเทศ  
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษาหรือดูงาน  
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

3.5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนพัฒนาบุคลากร ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

3.5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
(3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(4) การบริการเป็นเลิศ 
(5) การท างานเป็นทีม 

3.5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองก๋าย เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพ่ือสืบ
ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 
3.6 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
   3.6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

   3.6.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  

  3.6.3 จัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

  3.6.4 จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเป็นชอบพร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  3.6.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดส่งแผนให้อ าเภอ และจังหวัด และ
ส่วนราชการในสังกัด 
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ล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย (Flowchart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

ส ำรวจขอ้มูล 

ค ำสัง่คณะกรรมกำร 

ส่งเอกสำร 

ส ำรวจขอ้มูล 

ส ำรวจขอ้มูล 

พิจำรณำ 

พิจำรณำ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1.รวบรวมความต้องการการฝึกอบรม 

 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล 

 

 

3.ประชุมคณะกรรมการ วเิคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมรายบุคคล 
วเิคราะห์หลกัสูตร  ก าหนดหลกัสูตร ก าหนดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
รายงานการประชุม ฯลฯ 

 

 
4.รวบรวมเอกสารเสนอขอความเห็นชอบ ก.อบต.จงัหวดั 

 

 

5.ก.อบต.จงัหวดัประชุมพจิารณา 
 

 

6.ก.อบต.จงัหวดั ให้ความเห็นชอบแจ้งมต ิก. มาให้ อบต. 
 

7.ประกาศใช้แผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล /ส่งแผนให้ อ าเภอ , จงัหวดั 
และส่วนราชการในสังกดั 
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3.7 แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล           
เมืองก๋าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.เมืองก๋าย 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เป้าหมายของ อบต. 

ประจ าปี 2564 -
2566 

 
 บทบาท อ านาจ

หน้าท่ีของ อบต.
เมืองก๋าย 

 
 ผลการประเมิน

สมรรถนะของ
พนักงานส่วนต าบล 
ประจ าป ี
 

 ข้อมูลบุคลากรใน
สังกัด อบต.เมือง
ก๋าย 
 

 ความต้องการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากร 

 
 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

 แผนพัฒนา
บุคลากร อบต.
เมืองก๋าย 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 - 2566 

 พนักงานส่วน
ต าบลสังกัด อบต.
เมืองก๋าย ไดร้ับ
การพัฒนาตาม
แผนฯ  วิเคราะห์ SWOT

สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

 พนักงานส่วนต าบล
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 
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3.8 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นกับค่านิยมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองก๋าย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ค่านิยมร่วม 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เสริมสร้างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคม รวมถึงการจัดการ จราจรในพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม แก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  แก่เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อย
โอกาส 

- 

ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ที่  3  ก า ร พัฒน า ด้ า น ก า ร
เสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย การเพิ่ม
ศักยภาพและความเข้มแข็ งของชุมชน
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยแก่ชุมชน 

1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

ส่งเสริมสนับสนุนและฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้และความ
เข้าใจ สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1. การพัฒนาบุคลากรให้มจีิตส านึกและความตระหนักใน
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 
ส่งเสริมอนุรักษ์ถ่ายทอด ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของประชาชน 

 

1. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น 

สร้ า งจิ ตส านึ กและพัฒนาบุ คลากร ให้ มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บริหาร
จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
3. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

 
3.9 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับค่านิยม 

ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ 

2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรจัดสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่มีความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานที่ท างาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

6. การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกและความ
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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3.10 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 
 

ค่านิยมร่วมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
งบประมาณ 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าใน
สายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 
 

140,000 50,000 30,000 

2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

47,000 - - 

3. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรใน
อนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ 
เอกชน และภาคประชาชน 
 

30,000 - - 

4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกัน
พัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขใน
ผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 
 

- - - 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๑๘ 
 

ค่านิยมร่วมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
งบประมาณ 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท างาน
ของบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท างาน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน 
 

5,000 - - 

6. การพัฒนาบุคลากรให้มจีิตส านึก
และความตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกและความตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10,000 - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 232,000 50,000 30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๑๙ 
 

3.11 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 การพัฒนาองค์ความรู้ (knowledge 
Management : KM) โครงการสนับสนุน
ให้พนักงานส่วนต าบลเขา้รับการอบรม
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีหรืองานต่าง ๆ ท่ีมีใน
แผนอัตราก าลัง ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร   
(หลักสูตร การฝึกอบรม สัมมนา ประชุม) 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานใน
สายงาน ร้อยละ 70 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 

2 โครงการปฐมนิเทศหรือฝึกอบรมพนักงาน
บรรจุใหม ่

ร้อยละของพนักงาน
บรรจุใหม ่ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงาน 
ร้อยละ 70 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 

3 กิจกรรมส ารวจทักษะด้านดจิิทัลของ
พนักงานในสังกัด (Digital Government 
Skill Self – Assessment) 
 

ร้อยละของผูล้งทะเบียน
ร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทลั ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถด้านดิจิทัล ร้อยละ
90 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๐ 
 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากรในสายงานของ
ตนเอง 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถเติบโตในสายงาน 
ร้อยละ 70 
 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละของผู้ทีไ่ดร้ับการ
บันทึกข้อมูลการ
ฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูลร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม สามารถตรวจสอบได ้
ร้อยละ 90 
 

X X X ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๑ 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร ร้อยละของผู้ทีไ่ดร้ับการ
ตรวจสุขภาพประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 60 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อยละ 70 
 

X X X ส านักปลดั 

2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพท่ีดี เช่น 
กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต กจิกรรม
การออกก าลังกาย 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  ร้อยละ 60 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดี และมคีวามรู้พร้อมปฏิบตัิงาน 
ร้อยละ 70 
 

X X X ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๒ 
 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  และ
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพฒันา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน 
  ร้อยละ 80 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 

2 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมประเมินคณุธรรม และความ
โปร่งใส ในการด าเนินการของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน) 

ร้อยละของผูเ้ข้าทดสอบ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการประเมิน ร้อยละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการประเมินเพื่อใช้ในการบริหารงาน 

X X X ทุกส่วนราชการ 

3 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อนและให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการ 
 

X - - งานบริหารงาน
บุคคล 

 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๓ 
 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

4 กิจกรรมแอพพลเิคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. 
มาตรา 100 และ 103 เพื่อเครื่องมือใน
การสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละของผูเ้ข้าทดสอบ
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา 100 
และ 103   

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบแอพพลิเคชัน่กฎหมาย ป.ป.ช. 
 ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ป.ป.ช. 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 

5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของโครงการ  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีด ี

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 

6 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ
ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองก๋าย  
 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลการให้บริการ จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัตริาชการ 

X X X ส านักปลดั 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๔ 
 

 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต และมีการ
ประชาสมัพันธ์อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทจุริต  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจ านงตอ่ต้านการทุจรติ 
 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ 
จัดซื้อ-จัดจ้าง ผูม้ีส่วนได-้เสีย การสร้าง
จิตส านึก ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook /Line /website ฯลฯ ของ
องค์กร) 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

X X X กองคลัง 
งานพัสด ุ

4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นศาสนา และ
และวัฒนธรรมที่ส าคัญ และการบ าเพ็ญตน
ที่เป็นประโยชน์ 
 

ร้อยละของบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากร มีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกนั  

X X X ส านักปลดั 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๕ 
 

 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

5 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัย
และรักษาวินัยในการท างาน 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
หน้าท่ีด้านวินัยเข้ารับ
การอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผา่นการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีด่ีในการปฏิบัติงาน 
 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 

 
 

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหเ้ป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพฒันา
ศักยภาพที่เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- พนักงานส่วนต าบลได้รับการพัฒนาภาวะผู้น า ร้อยละ 30 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส่วนต าบลสามารถปฏิบตัิหน้าที่ความเป็นผู้น า  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีภาวะความเป็นผู้น าและบังคับบญัชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๖ 
 

 
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหเ้ป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานราชการ   
 

จ านวนครั้งท่ีหน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- จ านวนครั้งท่ีหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่มีจติส านึกในการต่อตา้นการทุจริต 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

X X X ทุกส่วนราชการ 

2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการดว้ยใจรับใช้
ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการ
ไปจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.เมืองก๋าย ร่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 

X X X ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๗ 
 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้าง
ระบบพ่ีเลี้ยงในองค์กรทุกส่วนราชการใน  
อบต.เมืองก๋าย 

มีการสอนงานในองค์กร เชิงปริมาณ  
- มีการสอนงานในองค์กรทุกส่วนราชการ 
เชิงคุณภาพ 
- สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีงานบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 

X X X ทุกส่วนราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการท างาน  เผยแพร่
ให้กับบุคลากรในสังกัด 
(การจัดการความรู้ในองค์กร knowledge 
Management : KM) 

ร้อยละของบุคลากรที่
เผยแพร่งานของตน 
(เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 
 

X X X ทุกส่วนราชการ  

3 กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบายการ
บริหารงานระหว่างผู้บังคับบญัชากับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

จ านวนครั้งการประชุม
ประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- มีการประชุมทุกเดือน (12 เดือน)  
เชิงคุณภาพ 
- มีการถ่ายถอดงานและติดตามงานท่ีปฏิบัต ิ
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 

X X X ทุกส่วนราชการ 

 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๘ 
 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วนราชการ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงานประจ าเดือน ร้อยละ 50 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงานของแตล่ะสวน
ราชการอย่างต่อเนื่อง 

X X X ทุกส่วนราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้งาน
ร่วมกัน 

X X X ทุกส่วนราชการ 

3 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อยตามสถานการณ์  
ปีละไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม) 
 
 

มีการด าเนินโครงการทุก
ปี 

เชิงปริมาณ  
- ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 60  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

X X X ทุกส่วนราชการ 

 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๒๙ 
 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ
บุคลากร 
 
 

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน ร้อยละ 60  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้นของ
บุคลากร 
 

X X X งานบริหารงาน
บุคคล 

 
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความปลอดภัย 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณเีกิดเหต ุ
ไฟไหม ้

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
ซ้อมแผน  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม้  ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถท าหน้าท่ีของตนเองกรณีเกดิเหตุ
ไฟไหมไ้ด้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพรอ้มกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ 
 

- X X ส านักปลดั 
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การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท างาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการ Big Cleaning Day.  
(กิจกรรม 5 ส.) 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. รอ้ยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอนกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

X X X ทุกส่วนราชการ 

 
 
การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวลด
ภาวะโลกร้อนในเขตพื้นท่ีต าบลเมอืงก๋าย 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมทีน่่าอยู ่

X X X ทุกส่วนราชการ
ร่วมกัน 
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3.12 การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
3.12.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองก๋าย ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก  
6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

3.12.2 ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ได้ก าหนด แนวทางส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบัน
และอนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3.12.3 ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่
ด ารงต าแหน่งอยู่ ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และต้องด าเนินการทุก 6 เดือน  เช่นกัน  

 
3.13 ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในห้องเรยีน    
   (Classroom Training) 
 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลาย
กลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน โดยมีส านกัปลัด 
อบต. (งานบริหารงานบุคคล) ท าหน้าที่
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อท่ีต้องพัฒนาของ
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒. พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของ
บุคลากรใหด้ีขึ้นกว่าเดมิ 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรบัต าแหน่งงานท่ี
สูงขึ้น ท าให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรเกดิ
ความมั่นใจว่าจะสามารถรับผิดชอบงานท่ี
ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับการเลื่อนต าแหน่ง
งานในอนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น 
(Talented People) หรือผูส้ืบทอด
ต าแหน่งงาน (Successors) ที่จะก้าวข้ึนสู่
ต าแหน่งงานระดับบริหารต่อไป 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนามเท่านั้น 
อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนาม 
โดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะท า
หน้าท่ีสอนงานให้กับบุคลากร 

1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน   
    ผู้สอนช้ีให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้บุคลากร

คิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรยีมความพร้อม

ก่อนท่ีจะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอนต้องทบทวน
ผลงาน ความสามารถที่มีอยู ่และก าหนด
เป้าหมายในการสอนงาน  โดยเนน้การ
พัฒนาความสามารถในต าแหน่งทีบุ่คลากร
จะเลื่อนขึ้นไป 

๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผู้สอนจะต้องค้นหาความสามารถที่
โดดเด่น/ทีต่้องปรับปรุง และจัดล าดับ
ความส าคญัของความสามารถท่ีจะต้องพัฒนา 
หรือต้องการเสรมิและพัฒนา 

 
๓. การฝึกอบรมในขณะท างาน     

(On the Job Training  : 
OJT) 

 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมผีูส้อนที่เป็นหัวหน้างานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประกบเพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกดิประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
การสอนงาน 

ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท างาน 
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนต าแหนง่ มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อ
สอนให้บุคลากรทราบและเรียนรูเ้กี่ยวกับคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการ
ท างาน (Manual) ระเบียบปฏบิัตทิี่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน (Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ท างานตามที่ไดร้ับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๔. โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ยง   
   (Mentoring Program) 
 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว  
การท างานร่วมกับผู้อื่นภายในองคก์ร 
บางแห่งเรียก Buddy Program  ซึ่ง
บุคลากรจะมีพี่เลี้ยงท่ีได้รับคดัเลือกให้
ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร
อย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในองค์กรได้อย่างมี
ความสุข สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร  
เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีแตกต่างจากองค์กรเดมิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลีย้งท าหน้าที่ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และบรรยากาศทีด่ี
ในการท างาน รวมทั้งเป็นแบบอยา่ง (Role 
Model) ที่ดีให้แก่บุคลากรใหม ่
๒. เพื่อช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรบัต าแหน่งให้
เติบโตขึ้นในองค์กร พี่เลี้ยงจะท าหน้าท่ีให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการท างานรวมถึงข้อควร
ระวังและความขัดแย้งท่ีอาจเกดิขึน้จากงานใหม่
ที่ได้รับมอบหมาย 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๕. การเพิม่คุณคา่ในงาน 
    (Job Enrichment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้นการมอบหมายงานท่ียาก หรือท้าทายมาก
ขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริม่ การคิดเชิงวิเคราะห์ 
การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัต ิ

๑.  Renewal – การท าให้เกิดความแปลก
ใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกดิความเบื่อหน่าย 
โดยการเปลีย่นแปลงลักษณะงาน บุคคล
ที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยน
มุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความช านาญมากขึน้ 
พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดขึ้นจากการ
ท างานใหม่ ๆ 

๓.  Specialization – การช านาญในงาน
เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการ
บริหารจดัการงานนั้นทีล่ึกข้ึน ยาก และ
ท้าทายมากข้ึน 

 
๖. การเพิม่ปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานท่ีมากขึ้น เป็นงานท่ีมี
ขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
อาจจะเป็นงานท่ีแตกตา่งจากเดมิที่เคยปฏิบัติ 
แต่งานที่ได้รับมอบหมายไมย่ากหรือไมต่้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะหม์ากนัก 

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการท างานให้กับ
บุคลากร โดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหาร
จัดการ (Managerial Competency) ที่
เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานท่ีมีปริมาณที่มาก
ขึ้นกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการ
วางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา ทักษะ
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การบริหาร
ทีมงาน การสอนและการพัฒนาทีมงาน 
(เหมาะส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิม ๆ    
ซ้ า ๆ มาเป็นระยะเวลานาน) 
 

๗. การมอบหมายโครงการ   
   (Project Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไมส่ามารถท าให้เสรจ็
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษที่
บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดมิที่เคยปฏิบัติ
หรือเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจ าที่
รับผิดชอบ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หา 
จุดแข็งและจดุอ่อนของบุคลากรจากโครงการ
ที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบตัิ เป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะในการท างาน 
(Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องในงานนั้น บางองค์กรน ามาใช้ใน
การเลื่อนระดับต าแหน่งงาน การคัดเลือกหา
บุคลากรดาวเด่น และการหาผู้สืบทอดทายาท
ต าแหน่งงาน 
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๘. การหมุนเวียนงาน 
   (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีก
งานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น ตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยส่วนใหญม่ักใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาความสามารถของผู้บรหิารก่อนการ
ปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิด
การท างานท่ีหลากหลายดา้น เป็นการ
เสรมิสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้เรียนรู้
งานมากขึ้น จึงเหมาะส าหรับบุคลากรที่เตรยีม
ความพร้อมในการรับผดิชอบงานท่ีสูงขึ้น หรือ
เป็นกลุ่มคนท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสูง 
(High Performance and High Potential) 

๙. การให้ค าปรึกษา แนะน า    
   (Consulting) 
 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อบคุลากรมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานท่ีรับผดิชอบ หัวหน้า
งานจะต้องท าหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และ
วิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นได ้

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
และน ามาก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บุคลากรมแีนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้  
มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ต่างๆ 

๑๐. การติดตาม/สังเกต 
     (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และการ
ติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ในงานนั้น ๆ เป็น
เครื่องมือท่ีไมต่้องใช้เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจากบุคลากร
จะต้องท าหน้าที่สังเกตติดตามพฤติกรรมของ
หัวหน้างาน 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดลอ้ม ทักษะที่
จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน ขอบเขตงานท่ี
รับผิดชอบ การจัดการงานท่ีเกดิขึน้จริง 
รวมถึงการแสดงออกและทัศนคตขิองแม่แบบ
หรือ Role Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ 
(Shot-term Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่
หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี  มักใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสงู (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่วไป
ได้เรียนรู้วิธีการท างานของผู้อื่นเพื่อน ามา
ปรับปรุงการท างานของตนเองใหด้ีขึ้น หรือใช้
ในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากร (Career Path) 

๑๑. การท ากิจกรรม  
     (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไมต่้องมี
ระยะเวลาหรือขั้นตอนการด าเนินงานมากนัก 
ความส าเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรในการรบัผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน 
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมมุมอง
ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการเรยีนรูร้่วมกัน 
รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวัญ
ก าลังใจที่ดีในการท างาน ท าให้บุคลากรเกดิ
ความรูส้ึกสนุกสนานในระหว่างวันท างาน  
อันส่งผลใหผ้ลผลติหรือผลการปฏบิัติงานเพ่ิม
สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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๑๒. การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  
     (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัตดิ้วยตนเองจาก
แหล่ง/ช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อ่าน
หนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work 
Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูลผา่น 
Internet หรือเรียนรูจ้าก e-Learning หรือ 
สอบถามผูรู้้ เป็นต้น 

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผดิชอบในการเรยีนรู้
และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลา
ในการปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่อง
ทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ วิธีนี้
เหมาะกับบคุลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ (Self Development) 
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงานดี 
และมีศักยภาพในการท างานสูง (Talented 
People) 
 

๑๓. การเป็นวิทยากรภายใน 
     (Internal Trainer) 
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน
การถ่ายทอด รักการสอน และมีความรู้ใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บคุคล
เหล่านี้เป็นวิทยากรภายในองค์กรท าหน้าที่
จัดอบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บุคลากรได้
แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากรให้กับบุคลากร
ภายในองค์กร วิธีน้ีเหมาะส าหรับบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ  
มีความช านาญในงานเป็นอย่างมาก เช่น 
หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร 
 

๑๔. การดูงานนอกสถานท่ี  
     (Site Visit) 
 

เน้นการดรูะบบและขั้นตอนงานจากองค์กร
ที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) ในเรื่องที่
ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากรเห็นแนวคิด 
และหลักปฏิบตัิที่ประสบความส าเร็จ  
อันน าไปสู่การปรับใช้ในองค์กรต่อไป 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การ
ได้เห็นรูปแบบการท างานท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
หรือไดเ้รียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ท่ีดีจากองค์กร
ภายนอก มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป  
 

๑๕. การให้ข้อมูลย้อนกลับ   
     (Feedback) 
 

เน้นการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิ และ
แจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บคุลากร 
เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ท างาน 

เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปน็เรื่องการ
ท างานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคล
หรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving) 
 

๑๖.การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ 
    (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการฝึกงาน
ภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผู้เชีย่วชาญให้
เข้ามาฝึกงานกับบุคลากรภายใตร้ะยะเวลาที่
ก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรในระดับ หัวหน้างาน และ
บุคลากรที่มศีักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถใน
การเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้ภายในระยะเวลา
ที่จ ากัด เพื่อให้น าความรู้ทีไ่ดร้ับจากผู้เช่ียวชาญ
มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กร
ต่อไป 
 

 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า 32 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๗. การเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง/  
คู่เปรียบเทียบ 

    (Benchmarking) 
 

เน้นการน าตัวอยา่งของขั้นตอนหรอื
ระบบงานจากองค์กรอื่นท่ีเป็นตัวอย่าง 
(Best Practice) มาวิเคราะห์เปรยีบเทียบ
กับข้ันตอนหรือระบบงานปัจจุบัน  
เพื่อกระตุ้นจูงใจบุคลากรใหเ้ห็นถงึสถานะ
ของหน่วยงานเทียบกับองค์กรที่เป็น  
Best Practice 

เพื่อหาวิธีการปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีดีที่สดุ หรือได้
เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกบับุคลากรระดับ
หัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ท่ีมีความพร้อมที่จะเรยีนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให้
เป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานของ
คู่แข่งภายในหรือภายนอกหน่วยงานและองค์กร 
 

๑๘. การประชุม/ สมัมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลีย่นมุมมองที่
หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สัมมนา จึงมี
บทบาทส าคัญมากในการกระตุ้นจงูใจให้
ผู้เข้าร่วมประชุม/สมัมนาน าเสนอความ
คิดเห็นร่วมกัน 
 

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นการ
เรียนรูจ้ากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดมความคดิเห็นกันใน
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

๑๙. การให้ทุนการศึกษา  
     (Scholarship) 
 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมี
ความรู้ ประสบการณม์ากขึ้นจากอาจารย์
ผู้สอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกบัผู้เรยีน
ด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลา
การท างานหรือเวลาส่วนตัวในการขอรับ
ทุนจากองค์กร 

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างานปกติ หรือ
นอกเวลาท างานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานปัจจุบันของบุคลากร 
หรือการท างานในอนาคต หรือเปน็ประโยชน์ต่อ
การเลื่อนระดับหรือต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
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3.14 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายก าหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือ
การเลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได ้
 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย มีเจตนารมณ์ส าคัญ       
ที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบล จากเดิมท่ีเน้นพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย รวมทั้งให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายก าหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ท าให้
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายยิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท าแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา -  ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ -  นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร -  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
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กลุ่มบุคคล บทบาท / หน้าที่ความรับผดิชอบ 
นายก อบต.เมืองก๋าย  สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ี

ก าหนดขึ้น 
 อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีผู้บังคับบัญชาจะต้อง

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมท้ังการ

น าแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 
 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตล่ะปีอย่าง

ต่อเนื่อง  
ปลัด อบต.เมืองก๋าย 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ท่ีก าหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานท่ีมอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
 ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสมกับบุคลากร  
 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดท่ีบุคลากรต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตท่ีเขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล  มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
 ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้นด้วย

ความเต็มใจและตัง้ใจ 
 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาตนเอง  
 หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานท่ี

รับผิดชอบประสบความส าเร็จ  
 ประเมินความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองและเต็มใจท่ีจะรับรู้ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อื่น 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองก๋าย 

 ประชุมพิจารณาใหน้ายก อบต. อนุมัติ เห็นด้วยกับการน าเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับ

เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ 
 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แกผู่้บริหารทุก

ส่วนราชการและบุคลากรท่ัวหมด 
 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP ตอบข้อซักถาม

เกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP  
 หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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เริ่มต้น 

 

สิ้นสุด 

3.15 ขั้นตอนการขอรับการฝึกอบรมรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัด เสนอความต้องการในการ

เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จดัการฝึกอบรมที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยแสดงความ
ต้องการพัฒนาและฝึกอบรมตามแบบแสดงเจตจ านงเข้ารับการฝึกอบรมผ่านผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 
    
 
 
       
 
 
                             พิจารณา 
  
 
 
 
 
 

                              พิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

บันทึก 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

เบิกจ่ายเงิน 

เดินทาง 

บันทึกรายงาน 

ประชาสมัพันธ์ 

บุคลากรส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมตามมาตรฐาน 

จัดท าบันทึกข้อความเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมตัิในการเดินทางไปราชการ 

ส่งเอกสารใหส้่วนราชการเกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ 

เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 

จัดท าบันทึกรายงานผลการฝึกอบรมและส่งใช้เงินยืม 

ประชาสมัพันธ์เอกสารการฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมเพื่อการตรวจสอบ 
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3.16 แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา 
ช่วงเวลาพัฒนา 

2564 2565 2566 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ การคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. ฝึกงานกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
5. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
6. ประชุม สัมมนา 
7. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด  1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น งาน

อ านวยการ งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป งานสภา งานรฐัพิธี  งาน
ที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. ฝึกงานกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
5. การมอบหมายงาน 
6. การหมุนเวียนงาน 
7. การเพิม่คุณคา่ในงาน 
8. ประชุมสัมมนา 
9. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
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ต าแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ ฯลฯ 

 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ 
งานประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งาน
สรรหา งานเงินเดือน ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน งานเครื่องราช งานเขียน
โครงการ  งานฝึกอบรม งานบริการ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งาน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
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งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 6. การให้ค าปรึกษา 
 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  
การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

นักจัดการงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ งาน
บริหารงานท่ัวไป ฯลฯ  

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. การให้ค าปรึกษา 
6. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
7. ประชุมสัมมนา 

   



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๓๙ 
 

8. การให้ทุนการศึกษา 
9. การตดิตาม/สังเกต 
10. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

๑. สมรรถนะหลัก 
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน 
๓. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการป้องกันระวงัและ
บรรเทาสาธารณภยั งานรับแจ้งเหตุ เช่น 
อัคคีภัย วาตภยั และภัยพิบัตติ่าง ๆ ฯลฯ   

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน งาน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี 
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
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ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
 

3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ งาน
บริหารงานท่ัวไป ฯลฯ  

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. ประชุมสัมมนา 
 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. การให้ทุนการศึกษา 
9. การตดิตาม/สังเกต 
10. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 
 

   

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ 
สนามหญ้า งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ใน
เบื้องต้น งานออกแบบและตกแต่งต้นไม้
เล็กใหญ่ ฯลฯ 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
2. สอนงาน 
3. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
4. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

   

ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการสอน การดแูลเด็ก
ปฐมวัย การเขียนโครงการ งาน

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
3. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
4. ประชุมสัมมนา 
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ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

5. การให้ทุนการศึกษา 
6. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 
 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ งาน
บริหารงานการคลัง งานงบประมาณ  
งานสวัสดิการ งานการเงินการบัญชี  
การจัดเก็บ งานพัสดุฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. ฝึกงานกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
5. การมอบหมายงาน 
6. การหมุนเวียนงาน 
7. การเพิม่คุณคา่ในงาน 
8. ประชุมสัมมนา 
9. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

นักวิชาการพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เชน่ งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ ส านักงาน  
งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด 
ราคาพัสดุ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 

   



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๔๒ 
 

 
นักวิชาการเงินและบญัชี  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน การบญัชี  
 
งานควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา ใบส าคัญ 
ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ๑. สมรรถนะหลัก 
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน 
๓. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร งานการเงิน ฯลฯ   

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

พนักงานจ้างตามภารกิจ 



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๔๓ 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง งานตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายเงิน งานการบัญชี งานร่างหนงัสือ 
งานจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนาม
หญ้า  งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  
งานออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ลก็ใหญ่ 
ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
2. สอนงาน 
3. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
4. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 

   

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง งานอ านวยการ งานบริหารงาน
ช่าง งานช่างโยธา งานช่างส ารวจ งานช่าง
เขียนแบบ งานช่างก่อสร้าง ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. ฝึกงานกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
5. การมอบหมายงาน 
6. การหมุนเวียนงาน 
7. การเพิม่คุณคา่ในงาน 

   



 

แผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย หน้า ๔๔ 
 

8. ประชุมสัมมนา 
9. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานช่างส ารวจ งานช่างเขียน
แบบ งานช่างก่อสร้าง ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรมในห้องเรยีน 
2. การดูงานนอกสถานท่ี 
3. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
4. สอนงาน 
5. โปรมแกรมองค์กรพี่เลี้ยง 
6. การให้ค าปรึกษา 
7. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
8. ประชุมสัมมนา 
9. การให้ทุนการศึกษา 
10. การติดตาม/สังเกต 
11. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
 

   

คนงานทั่วไป 3. สมรรถนะหลัก 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนาม
หญ้า  งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  
งานออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ลก็ใหญ่ 
ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. ฝึกอบรมในขณะท างาน 
2. สอนงาน 
3. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
4. วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ 
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บทที่ 4 
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

 
4.1 การตรวจสอบ 

1) งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่จัดท าประวัติและ
ทะเบียนคุมการจัดส่งข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกราย เพ่ือบันทึกข้อมูลการเข้ารับการอบรม 

2) ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดในแต่ละส่วนราชการ เป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมและ
ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรจากฝ่ายบริหารงานบุคคล เพ่ือประกอบการ
อนุญาตในเบื้องต้น  ทั้งนี้การอนุญาตไม่ให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ ด้วย 
 
4.2 การติดตาม 

1) ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกหลักสูตร รายงานผลต่อผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ข้อ 9  
โดยให้ระบุถึงทักษะ ความรู้ ที่สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของตนเอง 

2) ให้งานบริหารงานบุคคล  รายงานผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ 
ในภาพรวมขององค์กร 

 
4.3 การประเมินผล 

หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเอง 
1) การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน – หลังการฝึกอบรม 
2) การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและ

ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ร่วมการพัฒนา 
3) การสรุปผลความส าเร็จในภาพรวมของทุกหลักสูตร 
หลักสูตรทีห่น่วยงานอ่ืนหรือส่วนราชการอื่นจัด 
1) การน าคะแนนทดสอบก่อนและหลัง เข้ารับการฝึกอบรมมาแนบกับรายงานการฝึกอบรม 
2) การให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเปรียบเทียบก่อนการเข้ารับการ

ฝึกอบรมหรือพัฒนากับหลังจากการที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
(ตามแบบประเมินที่งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด จัดท าขึน้) 
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ภาคผนวก 
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แบบ ปก. 1 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
 

แบบส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา          
การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
1.1 ชื่อ-นามสกุล............................................................ ต าแหนง่...............................................................

หน่วยงาน................................................................ ฝ่าย/งาน..............................................................
อายุ....................ป ี อายุราชการ................ป ี  วุฒิการศึกษาสูงสุด....................................................... 

1.2 สถานภาพการรับราชการ 
   พนักงานส่วนต าบล         ลูกจ้างประจ า      พนักงานจ้าง 

1.3   ประเภทต าแหน่ง 
   บริหาร       อ านวยการ     วิชาการ 
   ทั่วไป            สนับสนุน     อ่ืน ๆ ระบุ...................................................... 
 

2. ท่านต้องการพัฒนางานของท่านในเรื่องใดบ้าง 
 2.1 ความต้องการพัฒนาหรือฝึกอบรม 

ที ่
ความรู้ หรือทักษะ ที่สามารถพัฒนาด้วย

การอบรม 
หลักสูตรที่ใช้อบรม 

เพื่อการพัฒนา 

ระดับความเร่งด่วน ไม่
ประสงค์

เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

รอได้ 
ปาน
กลาง 

มาก 

1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง      
2 การฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม      
3 การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
4 อ่ืน ๆ ระบุ..............................................      

 

2.2 ชว่งเวลาที่สะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนา 
          ต.ค.        พ.ย.        ธ.ค.        ม.ค.       ก.พ.       มี.ค. 
          เม.ย.        พ.ค.        มิ.ย.        ก.ค.       ส.ค.        ก.ย. 

 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการอบรม 

3.1………………………………………...............................................………………………………………………….... 
3.2………………………………………...............................................………………………………………………….... 
3.3………………………………………...............................................………………………………………………….... 
3.4………………………………………...............................................………………………………………………….... 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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แบบ ปก. 2 
 

แบบแสดงเจตจ านงในการเข้ารับการฝึกอบรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในพัฒนาการปฏิบัติ 
 

ข้าพเจ้า...................................................................ต าแหน่ง...................................................................                                                . 
สังกัด............................................................................................................................. ........................................                                                        . 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 โดยขอแสดงเจตจ านงว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะน าความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่ได้จากการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการปฏิบัติงานในอ านาจหน้าที่ของตนเอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีความพร้อมที่จะให้มี
การติดตาม และประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ภายหลังการฝึกอบรม  ดังนี้ 

ความรู้ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการฝึกอบรมตามที่

ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

แนวทางในการน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

งานของตนเอง/อปท. 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รบั 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์
และเป้าหมายตัวชี้วัด 

 
 
 
 

   

 
 

เรียน   ................................................................... 
         - เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
 

    ลงชื่อ………................................……….........……. 
          (……………...……..…......................…………..) 
ต าแหน่ง................................................................. 

      ผูส้มัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 

เรียน   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
         - เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
 

    ลงชื่อ……….............................…….......……………. 
          (……………...……..…......................…………..) 
ต าแหน่ง................................................................... 

      ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
         - เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
          ลงชื่อ………….............................………………. 

(นายวัฒนา   มโนวงค์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

  ทราบ  
  ด าเนินการประเมินผลก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
 

 
          ลงชื่อ……….............................………………. 

 (นายดวงค า   วุฒิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
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แบบรายงานการประเมินตนเอง (ก่อนการฝึกอบรม) 
ความคาดหวังในการน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ 

ชื่อ – สกุล..................................................................... ต าแหน่ง/ระดับ............................................................... 
สังกัด...................................................................................................................................................... ................ 
ชื่อโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม.................................................................................... ................................... 
วัน เวลา และสถานที่จัด............................................................................................................................. ........... 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (โครงการ).................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  1. ท่านคาดการณ์ว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ            
มีทักษะและสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ 
ได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ...................................................................................... ............ 
............................................................................ ................................................................................................ .. 

  2. ท่านคาดการณ์ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ........................................................................................... ....... 
............................................................................ ................................................................................................. . 
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................ ..................................................................................................
  3. ท่านคาดการณ์ว่าแนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แกห่น่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................ ................................................................................................. . 
............................................................................ .............................................................................................. .... 

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการ หรือ
หลักสูตรนี้ 
............................................................................ ................................................................................. ................. 
............................................................................ ................................................................................................ .. 
 
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
            (..............................................) 
     ต าแหน่ง....................................................... 

ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
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แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากร ก่อน เข้ารับการฝึกอบรม (ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มี (1) ไม่มี (0) 
1 ผู้รับการประเมินมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม   
2 ผู้รับการประเมินมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม   
3 หลักสูตรการฝึกอบรมมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
4 หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อองค์กร   
5 ความคุ้มค่าในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว   

รวม   
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
   เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม     (ผลการประเมินตั้งแต่ 3 ขึ้นไป) 
   ไม่เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม  (ผลการประเมินน้อยกว่า 3) 
 
 
     (ลงชื่อ)................................................................ 
                  (.......................................................)                                          
                                     ผู้บังคับบัญชา 
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แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม (หลังการฝึกอบรม) 

การน าความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
*********************** 

ชื่อ – สกุล..................................................................... ต าแหน่ง/ระดับ............................................................... 
สังกัด............................................................................................................................. ......................................... 
ชื่อโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม.......................................................................................................................  
วัน เวลา และสถานที่จัด....................................................................................................................... ................. 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (โครงการ).................................................................................................................  
........................................................................................... ................................................................................... 
  1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะ
เบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้น าความรู้จากการ
อบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ............................................................................................... ... 

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ .............................................................................................. .... 
............................................................................ ............................................................................................. ..... 
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ ............................................................................................... ... 
.............................................................. ............................................................................................................ ....
  3. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................ .................................................................................................. 

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มาใช้และผล
ที่เกิดขึ้น 
............................................................................ ................................................................................................. . 
............................................................................ ............................................................................................... .. 
     
     (ลงชื่อ)........................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
            (...............................................) 
     ต าแหน่ง...................................................... 

 

ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
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แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 

การน าความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

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

ค าชี้แจง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย มีความ
ประสงค์ขอตดิตามผล/การน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเปน็ประโยชน์และเป็น
ข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในสังกัดต่อไป 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน  (ส าหรับผู้รับการประเมิน) 
ชื่อ – สกุล..................................................................... ต าแหน่ง/ระดับ............................................................... 
สังกัด............................................................................................................................. ......................................... 
ชื่อโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม.......................................................................................................................  
วัน เวลา และสถานที่จัด................................................................................................................ ........................ 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (โครงการ).................................................................................................................  
.................................................................................... ..........................................................................................  

ประเด็น 

ระดับประโยชน์/การน าไปใช้ 
มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปาน
กลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อย 

ที่สุด 

(๑) 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน      

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฝึกอบรม 

     

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ      

๕. ผู้ ใต้บังคับบัญชาน าผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริง 

     

คะแนนรวมเฉลี่ย      
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
    ผ่านการประเมิน   
    ไม่ผ่านการประเมิน  เพราะ....................................................................................................................  
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ส าหรับผู้บังคับบัญชา 
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ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ดีมาก   (ผลการประเมินเฉลี่ย  4.5  ขึ้นไป) 
   ดี    (ผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  3.5  แต่ไม่ถึง 4.5) 
   ปานกลาง  (ผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  2.5  แต่ไม่ถึง 3.5) 
   พอใช้   (ผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  1.5  แต่ไม่ถึง 2.5) 
   ต้องปรับปรุง  (ผลการประเมินเฉลี่ยต่ ากว่า 1.5) 
 
๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ได้ ไม่ได้ เพราะ  
 
๗. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 

ดีขึ้น ไม่ดขีึ้น เพราะ  
 
๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้น าความรู้ไปถ่ายทอด หรือน าไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
๙. ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน หลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
 
ลงชื่อ....................................................(ผู้รับการประเมิน)     ลงชื่อ...................................................(ผู้ประเมิน) 
      (....................................................)              (..................................................) 
   ผู้เข้ารับการอบรม                  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
   เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
  มีความเห็นต่าง ดังนี้............................................................................................................................. ... 
 
       (ลงชื่อ) 

(นายวัฒนา   มโนวงค์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

 
 



54 

 

 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
  เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
  มีความเห็นต่าง ดังนี้............................................................................................................................. ... 
  ................................................................................................................................................ ................ 
  ผลการประเมินที่ควรได้รับ    ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 

       (ลงชื่อ) 
(นายดวงค า   วุฒิ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
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แบบ ปล. 3 
 

แบบติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม 
ชื่อ - สกุล ...................................................................... ต าแหน่ง........................................................................ 
ส านัก/กอง............................................................................................................................................................. 
หลักสูตร................................................................................................................................................................  
ระหว่างวันที่................................................ถึงวันที่................................................รวมระยะเวลา....................วัน 
สถานที.่............................................................................................................................ ...................................... 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินผล :   5=มากที่สุด   4=มาก   3=ปานกลาง   2=น้อย   1=น้อยที่สุด 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
1. หลังจากท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการฝึกอบรมแล้วได้น าความรู้ที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มากน้อยเพียงใด      
2. ในการน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการฝึกอบรมประสบปัญหาและอุปสรรคมากน้อยเพียงใด      
3. หลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เมื่อกลับมาปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่      
4. หลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และกลับมาปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมากน้อยเพียงใด      
5. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้รับจากการอบรมในหลักสูตรนี้บรรลุผล

ตามความคาดหวังของท่านมากน้อยเพียงใด      
6. หลักสูตรนี้คุ้มค่ากับเวลา และค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด 

     
7. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้ 

และปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ......................... (สูตร=∑ผลรวมของทุกข้อX100/35) 

     
8. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………… 

     
 

เกณฑ์การให้คะแนน  มีดังนี้ 
 คุ้มค่า     ผลการประเมิน  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75  
 ไม่คุ้มค่า/ควรปรับปรุง  ผลการประเมิน  ต่ ากว่า ร้อยละ 75 

 
(ลงชื่อ).......................................................................... ผู้ประเมิน  
          (....................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................................ 
     วันที…่…..........................................................…..... 
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
   เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
  มีความเห็นต่าง ดังนี้..................................................................................................................... ........... 
 
 
       (ลงชื่อ) 

(นายวัฒนา   มโนวงค์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
  เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
  มีความเห็นต่าง ดังนี้....................................................................... ......................................................... 
  ............................................................................................................................. ................................... 

 
 

       (ลงชื่อ) 
(นายดวงค า   วุฒิ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


