
 
 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร   
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
อ าเภอเถิน   จังหวัดล าปาง 

 
 

 
 

  งานการเจ้าหน้าที่
ส านักงานปลัด อบต.  
อบต.แม่วะ 



  
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 

(ปีงบประมาณ 2561 – 2563) 
***************** 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15  และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ความในข้อ 269 และข้อ 270 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง  ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่  22  กันยายน  2560 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล แนบท้าย
ประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 ประกาศ   ณ  วันที่   29  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2560 
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ค าน า 

 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ นั้น ได้ค านึงถึงภารกิจ 

อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ     
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการ
พัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหส้อดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วะ  
  องค์การบริหารสว่นต าบลแมว่ะ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2563  ข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ได้ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
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1. หลักการและเหตผุล 
 

  1.1 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้ งในระดับพื้นที่ และ
ระดับสากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเปน็อย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
คือ ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้   
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 
  1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลกัษณะเปน็องค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นพนักงาน
ส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ” 
  “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของ
ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ 
ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
   ๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
   ๓ . ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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   ๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันเพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 
  1.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 - 295 ก าหนดให้องค์การบริหารสว่นต าบลมกีารพฒันาผูไ้ด้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระ เบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง
ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และ
เพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิ จารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป       
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้
วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาและการฝึกภาคสนาม และอาจกระท าได้โดย
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    
(ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล       
(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได ้
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3     
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ จึงได้หาความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วน
ราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถ
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร 
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับค าว่า Development of Personnel 
  พนัส หันนาคินทร์ (2526 : 133) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่าประสิทธิผล
ของโรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผูป้ฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมจะเพิ่มข้ึนจากการ
ที่ระบบโรงเรียนใหโ้อกาสแก่เขาทีจ่ะพัฒนาวิจัยความสามารถที่มอียู่ในตัวของเขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากร
เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระท าต้ังแต่แรกเข้ามาท างานถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ 
            ประชุม รอดประเสริฐ (2528 : 132) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความ
เข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การพัฒนาบุคคลอาจจ าแนก
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง 
            สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2522 :80) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท างานดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติที่
ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็น
กระบวนการที่จะสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เ ช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการท างานอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
            นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525 : 208-209) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า 
เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการ
ให้แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 
  อาจกล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 
  3.2 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  
  3.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
  3.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3.5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  3.6 เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมายการพัฒนา 
  4.1 พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล
เข้าใจแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
  4.2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด
ประโยชน์ของส่วนรวม 
  4.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงข้ึน 
  4.5 เพื่อให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็น
ระบบ 
  4.6  เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพฒันาพนักงานส่วนต าบล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ตามค าสั่ งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ                  
ที่  305/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย   

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ  
 - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
 - หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
 - ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
 - ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
 - นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการแ/เลขานุการ 

  โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
บุคลากรในสังกัดให้ครอบคลุม ดังนี้ 
  5.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละ
สายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ป ี 
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   5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นสมควร 
อาจประกอบด้วย  
    (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
    (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
    (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
    (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
    (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น 
และความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  

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

   5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละ
วิธีการส าหรับการพัฒนาพนักงานสว่นต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึง
ความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
  5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 
   (1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   (4) การบริการเป็นเลิศ 
   (5) การท างานเป็นทีม 
  5.6 พิจารณาจัดการเรียนรูใ้นองค์กร KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่วะ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพื่อสืบ
ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  6.1 การเตรียมการและการวางแผน  
   ๑) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร  
   ๒) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดย
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงาน
ได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
   ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน   
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
   4) จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดล าปาง ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
   6) ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดส่งแผน ให้  อ าเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 
  6.๒ การด าเนินการพฒันา  
   ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
น าข้อมูลเหล่าน้ันมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปา้หมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบญัชาจ าเปน็ต้องได้รบัการพัฒนา
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบคุคลที่สมควรจะได้รับการพฒันา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 
   ๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบ
กับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
  6.๓ การติดตามและประเมินผล  
   ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา 
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แนวคดิในการจัดท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Input Process Outcome Output 

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.แม่วะ 

 

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 

 
• การพัฒนาแผนงาน 

 

• เป้าหมายของ อบต. 
ประจ าปี 2561 -
2563 

 
• บทบาท อ านาจหน้าที่

ของ อบต.แม่วะ 
 

• ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าปี 

 

✓ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

• แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล อบต.แม่วะ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 -2563 

✓ พนักงานส่วน
ต าบลสังกัด อบต.
แม่วะ ได้รับการ
พัฒนาตามแผนฯ 

✓ วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

✓ ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล 

✓ ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานส่วนต าบล
ทุกระดับมีสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพนกังานส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วะ 

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัตงิาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ท่ี  1  พัฒ นาบุ คลากร ให้ ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพฒันา 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนกังานส่วนต าบล 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis 
มปีัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้ 
   
  1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก ่
   1.1 S มาจาก Strengths 
   หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง    
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
   1.2 W มาจาก Weaknesses 
   หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาน้ัน 
 
  2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก ่
   2.1 O มาจาก Opportunities 
   หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
   2.2 T มาจาก Threats  
   หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอปุสรรค ต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้ไดจ้รงิ 
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การวิเคราะห์ SWOT องค์กรและบุคลากร 
 

จุดแข็ง  S 
 * องค์กรมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน 
 * บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน 
 * องค์กรมีการสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในหลักสูตรการปฏิบัติงาน 
 * บุคลากรมีองค์ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูง 

จุดอ่อน  W 
 * งบประมาณในด้านการบริหารงานบุคคลมีจ ากัด ไม่เพียงพอ  
 * อัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 * ขาดทักษะด้านการสื่อสารที่จ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
 * ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
 * ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 * ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 

* ปัญหาภาพลักษณ์องค์กร 
* บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและการเพิ่มความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

โอกาส  O 
 * มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล 
 * มีกฎหมายรองรับและชัดเจน 

* มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
* มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

อุปสรรค  T 
 * งบประมาณไม่เพียงพอ 
 * กฎหมาย/กฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลไม่ชัดเจนในบางประเด็น 

* ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม ไม่มีความชัดเจน ขาดแนวทางในการด าเนินการที่    
  ถูกต้อง 

 * การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร 
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การก าหนดสมรรถนะเพือ่ใช้ในการพฒันา 

  1. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับช้ัน มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่วะ  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
ทุก  6  เดือน ดังนี้ 
   - การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
   - การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   - ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   - การบริการเป็นเลิศ 
   - การท างานเป็นทีม 
  2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถ่ินและอ านวยการท้องถ่ิน  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่วะ ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวข้ึนเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 
   - การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
   - ความสามารถในการเป็นผู้น า 
   - ความสามารถในการพัฒนาคน 
   - การคิดเชิงกลยุทธ์ 
  3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถ่ิน  อ านวยการท้องถ่ิน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่วะ ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง     
ซึ่งเป็นไปตามประกาศขององค์การบรหิารสว่นต าบลแม่วะ ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
และต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  
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9. การจัดท าแผนพฒันาพนกังานส่วนต าบลรายบุคคล 
  แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP โดยเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงข้ึนต่อไปในอนาคต หรือตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การก าหนดข้ึน ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal) เพื่อการเลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและ
การให้ผลตอบแทนในรปูแบบต่าง ๆ   แต่เมื่อได้มีการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์
ข้ันพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง 
เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเช่ือมโยงความต้องการ
ของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์การได้                                                                                   
    สรุป IDP จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
  โดยในการส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ          
เพื่อส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองนั้น เริ่มจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ เชิญปลัด 
อบต. และ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเองว่า 
หน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจตัวเอง 
โดยการท างานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการ
และให้บุคลากรประเมินตนเอง ซึ่งในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ในส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  ของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน นั้น ก็ปรากฏถึงความต้องการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลอยู่
ด้วย จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลส่งงานการเจ้าหน้าที่ 

  บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบด้วย 
กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ผู้บริหาร (นายก อบต.)   - สนับสนุนและผลักดันใหผู้้บรหิารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่ก าหนด
ข้ึน 

- อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึง่ทีผู่้บงัคับบญัชาจะต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องทุกป ี

- ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผูบ้ังคับบัญชากบับุคลากร พร้อมทั้งการน า
แผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจรงิ 

- จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในแต่ละป ี
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กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ผู้บังคับบญัชาที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้างาน 

(ปลัด อบต. / ผอ.
กอง/ หน.ส่วน)  

- ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจดัท า IDP 

- ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่ก าหนดข้ึน 

- ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บงัคับบญัชา เพื่อค้นหาจดุแข็งและจุดออ่น
ของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รบัผิดชอบในปจัจบุัน 

- ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพฒันาขีดความสามารถ
ของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

- ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพฒันาตนเองทีเ่หมาะสมกับบุคลากร 

- ให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรบัปรุง
ให้ดีข้ึน 

- ช้ีให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น 

- หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กบับุคลากรในงานปัจจุบันหรืองานอื่น 
ๆ ที่มีอยู ่

บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ทกุคน  - มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจรงิ 

- ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผูบ้ังคับบัญชาก าหนดข้ึนด้วย
ความเต็มใจและตั้งใจ 

- ร่วมกับหัวหน้างานก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพฒันา
ตนเอง 

- หาวิธีการในการท าใหเ้ป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่
รับผิดชอบประสบความส าเรจ็ 

- ประเมินความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผู้อื่น 
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กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
หน่วยงาน (อบต.แม่วะ) - น าเสนอโครงการให้ผูบ้รหิารสูงสุดของกรมการพฒันาชุมชนเห็นด้วยกับการ

น าเอา IDP มาใช้ในกรมการพัฒนาชุมชน 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงาน 

- ออกแบบและปรบัปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบรูณาการ IDP กับ
เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรือ่งอื่น ๆ 

- ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหารทุก
หน่วยงานและบุคลากรทั่วทัง้กรมการพัฒนาชุมชน 

- ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กบัผูบ้รหิารและ
บุคลากร 

- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกบัวิธีการจัดท าแผน IDP 

- หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสมัพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตส านึก
ของผู้บรหิารและบุคลากรในการจัดท า IDP 

- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบ้รหิารและบุคลากร 
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แบบสอบถามเพื่อจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 

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

 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน......................................................................ต าแหน่ง.............................ระดบั....................... 

 
หน้าที่ความรบัผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 
 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
.............................................................................................................................................. ............................. 
 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
การประเมินตนเอง ให้พจิารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี ้
 

1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไมม่ีความมั่นใจทีจ่ะน าไปใช้งานจ าเป็นต้องมทีี่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความมั่นใจทีจ่ะน าไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นทีป่รกึษาให้ค าแนะน าได้ 
 

2. ระดับความจ าเป็นต่องานท่ีรับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครัง้ 
 3 – จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องน ามาใช้งาน 
 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน 
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ตารางลงคะแนนเพื่อส ารวจความต้องการในการพฒันา 
ค าอธิบายให้ บุคลากรบันทกึคะแนนด้วยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ (1) – (3) มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตัวเอง) 
(1) 

ระดับความรู้/
ทักษะปัจจุบัน 

(กรอกระดับ
ความรู้/ทักษะ 
ระดับ 0 – 3) 

(2) 
ระดับความ

จ าเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ 

(กรอกระดับความ
จ าเป็นต่องานที่

รับผิดชอบ ระดับ 
0 - 3) 

(3) 
ระดับความ
ต้องการใน
การพัฒนา 
(กรอกระดับ

ความต้องการใน
การพัฒนา 

ระดับ 0 - 3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างที่มีช่ือเหมือนพนักงานส่วนต าบล) ตามระดับ ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1. ………………………………………………………………………..… 
2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสรมิทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
 

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

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

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ต าแหน่ง ทักษะทีต่้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  งานการคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม 
งานสภา ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ส านักงานปลัด    
หวัหน้าส านักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป  งานสภา งานรัฐพิธี  งาน
ที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักจัดการงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น    
งานอ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป       
งานประสานงานทั่วไป  งานกิจการสภา     
งานรัฐพิธี  งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะทีต่้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น วิจัย
ด้านพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูลในการพัฒนา
ชุมชน งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา งานดูแลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป งาน
ธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ต าแหน่ง ทักษะทีต่้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป งาน
ธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น จัดเก็บข้อมูลในการพัฒนา
ชุมชน งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานดับเพลิง 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น พนักงานประจ ารถดับเพลิง 
ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ ารถบรรทุกน้ า  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ภารโรง 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น การรักษาเวลาปิดเปิดส านักงาน  
งานบริการ งานท าความสะอาด มารยาทใน
การต้อนรับ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

คนงานประจ ารถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร
บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การน า
ขยะมูลฝอยไปท าลาย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะทีต่้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

คนงานประจ ารถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร
บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การน า
ขยะมูลฝอยไปท าลาย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

กองคลัง    
ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร 
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  
งานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุ
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักวิชาการเงินและบัญชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการคลัง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานจัดซ้ือ จัดจ้าง งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน งาน
วิธีการพัสดุ ตกลง สอบ ประกวด ราคาพัสดุ  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

 



21 

ต าแหน่ง ทักษะทีต่้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

เจ้าพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานจัดซ้ือ จัดจ้าง งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน งาน
วิธีการพัสดุ ตกลง สอบ ประกวด ราคาพัสดุ 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งานบริหาร 
งานทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป งานธุรการ 
งานสารบรรณของกองคลัง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเก่ียวกับ
งานพัสดุในการจัดหา จัดซ้ือ ว่าจ้าง การเก็บ
รักษา น าส่ง การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น ควบคุมและรับผิดชอบงาน
บริหารงานช่าง ควบคุมการปฏิบัติงานช่าง  
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือ
ปฏิบัติงานบริหารงานออกแบบ  และก่อสร้าง
ในลักษณะผู้ช านาญการหรือผู้มีความช านาญ
งาน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะทีต่้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
งานก่อสร้าง บ ารุงรักษา ควบคุมงานก่อสร้าง 
ปรับปรุง และซ่อมแซม โครงการก่อสร้าง
ต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งานบริหาร 
งานทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป งานธุรการ 
งานสารบรรณของกองช่าง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
งานก่อสร้าง บ ารุงรักษา ควบคุมงานก่อสร้าง 
ปรับปรุง และซ่อมแซม โครงการก่อสร้าง
ต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น การซ่อมแซมไฟฟ้า ไฟฟ้า
สาธารณะ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ส านักงาน  ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
พนักงานสูบน้ า 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเก่ียวกับการสูบน้ าเพื่อ
กิจการต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น ช่วยปฏิบัติการซ่อมแซมไฟฟ้า 
ไฟฟ้าสาธารณะ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ส านักงาน  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 



23 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
1

1 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ประจ า
สายงานของบุคลากร  

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

200,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2
2 

โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ 90 
 
 

200,000 X - - งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
3

3 
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในการท างานของแต่ละสายงาน 
จากหน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

200,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเพื่อรองรบัความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม

ความก้าวหน้าให้บุคลากรในสายงาน
ของตนเอง 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ที่มีความรู้ความสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
บันทึกข้อมูลการ
ฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล        
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 90 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 3 สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีพร้อมปฏิบัติงาน     
ร้อยละ 90 
 

-    ส านักงาน
ปลัด 

2 
 

กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90  
 

-    ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับ
บุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม     
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน        
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
 

30,000    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 โครงการอบรมต่อต้านการทุจริต ร้อยละผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านต้านการทุจริต           
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 
 

20,000 - -  งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

3 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 

-    งานกฎหมาย
และคดี 

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วม 
โครงการ  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี 

-    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

5 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่วะ 
 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลการให้บริการ จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัติราชการ 

-    ส านักงาน 
ปลัด  
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 
กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แม่วะ 
 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
 
 

-  - - งานการ
เจ้าหน้าที่ , 

งาน
กฎหมาย
และคดี 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จ านวนหนังสือที่ประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได้ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 

-    ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 
กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซ้ือ-
จัดจ้าง 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของจ านวนโครงการที่เปิดเผยข้อมูลการจัดซ่ือจัก
จ้าง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจาก
ประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-    กองคลัง 
งานพัสดุ 

4 มาตรการยกระดับการคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน  
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จ านวนครั้งในการให้บริการกับประชาชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจาก
ประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการ 

-    งานบริหาร 
งานทั่วไป , 

งานธุรการและ
สารบรรณ 

5 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัย
และรักษาวินัยในการท างาน 

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผ่านการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน 

100,000    งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทกุระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึนในองค์กรในอนาคต 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เก่ียวกับ

ภาวะการเป็นผู้น า 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- พนักงานส่วนต าบลได้รับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้น า 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส่วนต าบลสามารถปฏิบัติหน้าที่ความเป็นผู้น า 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีภาวะการเป็นผู้น าและบังคับ
บัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100,000    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มีภาวะการเป็นผู้น าและ
บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

100,000    งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการ “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน”
ในเขตพื้นที่ต าบลแม่วะ 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 

10,000    ส านักงาน 
ปลัด 

และทุกส่วน
ราชการ 
ร่วมกัน 

2 โครงการสืบสานฮิดฮอยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่วะ 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ต าบลแม่วะ มีเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ 

10,000    ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการ อบต.เคลื่อนที่  ร้อยละของส่วน
ราชการไปจัดกิจกรรม 

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

20,000    ทุกส่วน 
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรงุแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้าง
ระบบพี่เลี้ยงในองค์กร ทุกงานใน อบต.
แม่วะ 

ร้อยละของผู้มาติดต่อ
ราชการงานการ
เจ้าหน้าที่ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดต่อราชการงานการเจ้าหน้าที่ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้มาติดต่อราชการงานการเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีงานการเจ้าหน้าที่ทีมีประสิทธิภาพ 
 

-    ทุกส่วน 
ราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการท างาน  
กฎระเบียบการปฏิบัติราชการในสายงาน
ของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
สังกัด 
 

ร้อยละบุคลากรใน
ส านักงาน(เฉพาะ
พนักงานส่วนต าบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบัติราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัติราชการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 

-    ทุกส่วน 
ราชการ  
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิกระบวนการจัดการเรียนรูร้่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพฒันาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผล
การปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วน
ราชการ 

ร้อยละของการเข้า
ร่วมประชุม
ประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงานประจ าเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงานของแต่ละ
สวนราชการอย่างต่อเน่ือง 
 
 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 

2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ      
ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานร่วมกัน 
 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิกระบวนการจัดการเรียนรูร้่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพฒันาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดี
ให้กับบุคลากร (กิจกรรมย่อยตาม
สถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม) 
 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจบุคลากร 
 

 

ร้อยละบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร 

-    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

5 โครงการศึกษาวิจัย ประเมินความพึง
พอใจส าหรับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ 
อบต.แม่วะ 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ประชาชนตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจาก
ประชาชน 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของประชาชน 

20,000    ส านักงาน 
ปลัด 



 
 


