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1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ

สากล เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้  และการบริหารจัดการที่ ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นพนักงานส่วนตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  
ต้อง ดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด 
เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม  
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล กำหนดเป็นหลักสูตร
หลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  เห็นว่ามีความเหมาะสม  
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ เลือกใช้
วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.) 
สำนักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ดังกล่าว กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทำแผนการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องกำหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้
กำหนดเป็นแผนการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ๆ         
   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
256๔ – 256๖ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีก
ทางหนึง่ด้วย 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ว่าเป็นการดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดำเนินการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ทำงานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง
และเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีใน
การทำงานอันจะนำวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที ่
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดำเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 
3. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ใหม้ีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)  
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
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4. เป้าหมายในการพัฒนา 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 256๔ – 256๖  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  256๔ – 256๖  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

 4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าบรรลุตามเป้าหมาย 
 

 5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปี งบประมาณ  256๔ – 256๖  ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะก่ัวป่า                   ที่  ๒๒๓/256๓ ลงวันที่  ๓  สิงหาคม  256๓  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล     กรรมการ 
- หัวหน้าสวนราชการ    กรรมการ 
- หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 5.1 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสาย
งาน ที่ดำรงอยู่ตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ปี  

  5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
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  5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็น และ
ความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  

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

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
สำหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามแผนการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ครอบคลุมโดย
คำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5.5 พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การทำงานเป็นทีม 
 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลตะกั่วป่า  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือ
สืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
 6. ขั้นตอน ในการจัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

   6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  กำหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  

   6.1.3 เพ่ือจัดทำร่างแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   6.1.4 จัดส่งแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

   6.1.5 ประกาศใช้แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จัดส่งแผน ให้ อำเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
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แนวคิดในการจัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.ตะกั่วป่า 
 

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล 

 
• การพัฒนาแผนงาน 
 
• เป้าหมายของ อบต. 

ประจำปี 2564 -
2566 

 
• บทบาท อำนาจหน้าท่ี

ของ อบต.ตะกั่วป่า 
 

• ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนตำบล ประจำป ี

 

✓ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

• แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ตำบล อบต.ตะกั่ว
ป่า ประจำปี
งบประมาณ 
2564 -2566 

✓ พนักงานส่วน
ตำบลสังกัด อบต.
ตะกั่วป่า ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนฯ ✓ วิเคราะห์ SWOT

สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

✓ กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ตำบล 

✓ กำหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานส่วนตำบล
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 



 

การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะกั่วป่า  หนา้ 9 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 การวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็น เครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ สําหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ 
ทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   
SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
 

จุดแข็ง   S 
 

1. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และสามคัคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 
4. ผู้บริการปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
6. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
7. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอำนวย

ความสะดวกทั่วถึง 
9. ขอบเขตการทำงานมีความชัดเจน 
 

จุดอ่อน   W 
 

1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ทำงานแทนกันไม่ได้ 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการทำงาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และพัฒนางาน 

โอกาส   O 
 

1. อบต.ตะกั่วป่า ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง
ด้านการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. อบต.ตะกั่วป่า ให้ความสำคัญต่องานการ

เจ้าหน้าที่  
5. ได้รับความรว่มมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี 

 

ข้อจำกัด  T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 

ไม่ มี ความชั ด เจน  ขาดแนวทางในการ
ดำเนินการที่ถูกต้อง 
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การกำหนดสมรรถนะเพ่ือใช้ในการพัฒนา 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากำหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะกั่วป่า  ได้ประกาศใช้เป็นตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุก  
6 เดือน ดังนี้ 

❖ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
❖ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
❖ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
❖ การบริการเป็นเลิศ 
❖ การทำงานเป็นทีม 

2. ตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า ได้กำหนด แนวทางการสำหรับการพัฒนาเพ่ือทำหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

❖ การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
❖ ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
❖ ความสามารถในการพัฒนาคน 
❖ การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ตำแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อำนวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้กำหนดสมรรถนะประจำสายงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระดับที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจำของแต่ละตำแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างบางตำแหน่ง ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
และต้องดำเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  

 
 

9. การจัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่ากำหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  แต่เมื่อได้มีการดำเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ  หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็
จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
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 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า มีเจตนารมณ์สำคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนตำบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนตำบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  รวมทั้งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนำหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่ากำหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดำเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทำให้
บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่ายิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทำแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าสว่นราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า   
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นายก อบต.ตะกั่วป่า • สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่
กำหนดขึ้น 

• อนุมัติให้การจัดทำ IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

• ติดตามผลการจัดทำ IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง
การนำแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

• จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง  
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ปลัด อบต.ตะกั่วป่า 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

• ทำความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ IDP 
• ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กำหนดขึ้น 
• ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
• ทำความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
• กำหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
• ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
• ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรพัยากรบุคคล • มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
• ทำความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดขึ้น

ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 
• ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกำหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาตนเอง  
• หาวิธีการในการทำให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่

รับผิดชอบประสบความสำเร็จ  
• ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่า 

• ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการนำเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

• จัดเตรียมแบบฟอร์มการทำ IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
• ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
• ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ IDP แก่ผู้บริหาร

ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
• ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการจัดทำแผน IDP กับผู้บริหารและ

บุคลากร 
• ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผน IDP  
• หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตสำนึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำ IDP 
• ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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 การสำรวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เริ่มจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า เชิญ
ปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสำรวจตนเอง ว่า หน่วยงาน 
หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปสำรวจตัวเอง โดยการ
ทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและลูกน้อง ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้บุคลากร
ประเมินตนเองส่งงานการเจ้าหน้าที่   ตามตาราง 
 

แบบฟอร์มสอบถามเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรายบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
ส่วนราชการ....................................... 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...............................................................ตำแหน่ง.............................ระดับ.... ................................ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยตำแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 

1. ...................................................................................................................................................  
2. .......................................................................................... ......................................................... 
3. ............................................................................................................................... .................... 
4. ................................................................................................................................................... 
5. ............................................................................................................................. ...................... 

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะนำปใช้งานจำเป็นต้องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะนำไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำได้ 
 

2. ระดับความจำเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจำเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจำเป็นบางครั้งที่ต้องนำมาใช้งาน 
 2 – มีความจำเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
 3 – จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมาใช้งาน 
 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือต้องการใช้ในงาน 
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ตารางลงคะแนน 
คำอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยนำค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตังเอง) 

ระดับ
ปัจจุบัน 

(1) 

ระดับท่ีพึง
ประสงค์ 

(2) 

ระดับความ
ต้องการ
พัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองคก์รและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การทำงานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจำผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
1. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างที่มชีื่อเหมือนพนักงานส่วนตำบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

ตำแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  
รองปลัด อบต. 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อำนวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

สำนักงานปลัด    
หน.สำนักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น งาน

อำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักจัดการงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำสายงาน 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง 

งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานธุรการ  งานสาร
บรรณ งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
สว่นราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งาน
เครื่องราช งานเขียนโครงการ  งาน
ฝึกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

 
 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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นักพัฒนาชุมชน  
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ (๒) 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การช่วยภัย  
งาน กู้ชีพ  อพปร. ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
ผู้ช่วยนิติกร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 

งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขับรถยนต์ (๒) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

 
 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
- - - - 

กองคลัง    
ผู้อำนวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น  งานอำนวยการ  งานบริหาร 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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งานการคลัง  งานงบประมาณ  งาน
สวัสดิการ  งานการเงิน  การบญัชี  การ
จัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

นักวิชาการพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ สำนักงาน  งาน
วิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด ราคา
พัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการเงินและบญัช ี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสำคัญ ฯลฯ 

 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการคลัง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสำคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองช่าง    
ผู้อำนวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๑.สมรรถนะหลัก ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือให้
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๒.สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
๓.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 

ศึกษาดู
งาน 

เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
กองการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

   

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่งเช่น งานบริหารงานการศกึษา งาน
อำนวยการ  งานประเมินผลการศกึษา งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ (๒) 4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจำสายงาน 
6. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงานการสอน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก   1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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หน่วยตรวจสอบภายใน    
หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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โครงการ/กิจกรรมการดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

256๔ 256๕ 256๖ 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรูป้ระจำสาย
งานของบุคลากร  

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

250,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ 90 
 
 
 

250,000 X - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การทำงานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอื่น 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

300,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาทักษะในการ
ทำงานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

90,000 - X - กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี  ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม ่ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนเิทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการทำงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 
 

- X - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้
บุคลากรในสายงานของตนเอง 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 จัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได ้
ร้อยละ 90 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อย
ละ 90 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าที ่

2 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม้  
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถทำหน้าท่ีของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพรอ้มกรณเีกิดเหตุไฟไหม ้
 
 
 
  
 

- X X X งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
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3 กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หนว่ยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90  
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาลในหน่วยงาน ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
 

500,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละผู้ได้รับการส่งเสรมิ
การต่อต้านการทุจรติ  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสรมิด้านตา้นการทุจริต ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 

250,000 - - X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

3 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในพ้ืนท่ีตำบลตะกั่ว
ป่า 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรตระหนักรู้การต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

4 กิจกรรมแอพพลเิคชั่นกฎหมาย ปปช. มาตรา 
100 และ 103 เพื่อเครื่องมือในการสร้างเสริม
องค์ความรู้เพื่อปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย 
ปปช. มาตรา 100 และ 
103   

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบแอพพลิเคชัน่กฎหมาย ปปช 
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ปปช. 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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5 จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

6 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

7 จัดทำคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของ
ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่ว
ป่า  
 

จำนวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดทำคู่มือผลการให้บริการ จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัตริาชการ 

- X X X สำนักงาน
ปลัด  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วปา่ 
 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทจุริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจำนงตอ่ต้านการทุจรติ 
 

- X - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จำนวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได ้
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของจำนวนโครงการที่เปดิเผยข้อมูลการจัดซื่อจัก
จ้าง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

- X X X กองคลัง 
งานพัสด ุ

4 มาตรการยกระดับการคณุภาพการให้บริการ
ประชาชน  
 

ร้อยละความพึงพอใจ  เชิงปริมาณ  
- จำนวนครั้งในการให้บริการกับประชาชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารบับริการ 

25,000 X X X งาน
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

5 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลทีอ่ยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัตริาชการ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการพัฒนา  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการพฒันา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการทำงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท่ีดี 

- X - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

6 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัยและ
รักษาวินัยในการทำงาน 

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผา่นการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีด่ีในการปฏิบัติงาน 

30,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับภาวะการ
เป็นผู้นำ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานส่วนตำบลได้รับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส่วนตำบลสามารถปฏิบตัิหน้าที่ความเป็นผู้นำ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีภาวะการเป็นผู้นำและบังคับ
บัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

50,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มภีาวะการเป็นผู้นำและ
บังคับบัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

50,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นท่ีตำบลตะกั่วปา่ 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู ่

- X X X สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
“เด็กไทยโตไปไมโ่กง” 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ตำบลพระเพลิง มีเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ 

350,000 X X X กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการดว้ยใจรับใช้
ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการไป
จัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.พระเพลิงร่วมจัดกจิกรรม ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 
 

20,000 X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 กิจกรรมเทคนคิการสอนงานและสร้างระบบพ่ี
เลี้ยงในองค์กร ทุกงานใน อบต.ตะกั่วป่า 

ร้อยละของผูม้าตดิต่อ
ราชการงานการเจ้าหน้าที ่

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดต่อราชการงานการเจ้าหนา้ที่ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้มาติดต่อราชการงานการเจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีงานการเจ้าหน้าท่ีทมีีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็นองค์กร
เรียนรู้ เช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัตริาชการ แผ่น
พับ คู่มือการทำงาน  กฎระเบยีบการปฏิบัติ
ราชการในสายงานของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในสังกัด 
 

ร้อยละบคุลากรในสำนักงาน
(เฉพาะพนักงานส่วนตำบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทำคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ  

 
 
 
 



 

การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะกั่วป่า  หนา้ 34 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 ประชุมประจำเดือน และนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนของส่วนราชการ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจำเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจำเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดทำการนำเสนอผลงานประจำเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของแตล่ะ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร (knowledge 
Management /KM) 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานร่วมกัน 
 

100,000 X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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3 โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการทำงานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

250,000 - X - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อยตามสถานการณ์ ปลีะไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม) 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ
บุคลากร 
 
 

ร้อยละบคุลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ภาคผนวก 
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                  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล โทร. ๐๔๓-๐๐๙๗๑๓                         
ที ่                     -                                          วันท่ี      ๓   สิงหาคม     256๓                                
. 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล                                 

ถึง   คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ที ่
๒๒๓/256๓  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓   ซ่ึงท่านได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ในการจัดทำแผนดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนในการกำหนดอัตรา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  
วิเคราะห์  วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ในวันที่ 
๖ สิงหาคม  256๓  เวลา  13.00  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า   
 

  จึงแจ้งมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 
     ( ลงชื่อ )  นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ 

( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 
ประธานคณะกรรมการ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
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วาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 6 สิงหาคม  2563  เวลา  13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  

------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ที่ 223/2563  ลงวันที่  3 สิงหาคม 
2563  แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  โดย
สัดส่วนของคณะกรรมการและหน้าที่ มีดังนี้ครับ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี
งบประมาณ 2564–2566 ดังนี ้
   1.1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         ประธานคณะกรรมการ 
 1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   คณะกรรมการ  
 ๑.๓ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   คณะกรรมการ 
   1.๔  ผู้อำนวยการกองคลัง              คณะกรรมการ 
   1.5  ผู้อำนวยการกองช่าง    คณะกรรมการ 
   1.6  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
   1.7  หัวหน้าสำนักงานปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
   2. คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    2.1  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้าน
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร    ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     
    2.2 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   กำกับดูแลและติดตามประเมินผล 
การดำเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา       - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา      - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ  256๔ -256๖ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
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ใบลงชื่อประชุมคณะกรรมการจดัทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 6 สิงหาคม  2563  เวลา  13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  

------------------- 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสมชาย  สง่าภาคภูมิ ประธานกรรมการ นายสมชาย  สง่าภาคภมู ิ

2 นางดวงกมล  นิติวัฒนะ กรรมการ นางดวงกมล  นิติวัฒนะ 

๓ นายอาทิตย์   ศรีวงษ์ กรรมการ นายอาทิตย์   ศรีวงษ ์

๔ นางอำพร  บุตรจันทร์ กรรมการ นางอำพร  บุตรจันทร ์

๕ นายจักรินทร์  สิงหะเมธา กรรมการ นายจักรินทร์  สิงหะ
เมธา 

๖ นายอุดม  ห่อไธสง กรรมการ นายอุดม  ห่อไธสง 

๗ นายไชยพศ  หล้าธรรม กรรมการ/เลขานุการ นายไชยพศ  หล้าธรรม 

 
 ผู้ร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 
1 นายจรรยา  สุโพธิ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ

การ 
นายจรรยา  สุโพธิ ์
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งที ่1/2563 

วันที่ 6 สิงหาคม  2563  เวลา  13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  

------------------- 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมชาย  สง่าภาคภูมิ ประธานกรรมการ สมชาย  สง่าภาคภูมิ 
2 นางดวงกมล  นิติวัฒนะ กรรมการ ดวงกมล  นิติวัฒนะ 
3 นายอาทิตย์   ศรีวงษ์ กรรมการ อาทิตย์   ศรีวงษ์ 
4 นางอำพร  บุตรจันทร์ กรรมการ อำพร  บุตรจันทร์ 
5 นายจักรินทร์  สิงหะเมธา กรรมการ จักรินทร์  สิงหะเมธา 
๖ นายอุดม  ห่อไธสง กรรมการ อุดม  ห่อไธสง 
๗ นายไชยพศ  หล้าธรรม กรรมการ/เลขานุการ ไชยพศ  หล้าธรรม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายจรรยา  สุโพธิ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ

การ 
จรรยา  สุโพธิ์  

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ที่ ๒๒๓/256๓  ลงวันที่  ๓ สิงหาคม  
256๓  แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  โดยสัดส่วนของคณะกรรมการและ
หน้าที่ มีดังนี้ครับ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 
256๔–256๖ ดังนี้ 
   1.1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         ประธานคณะกรรมการ 
 1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   คณะกรรมการ  
 ๑.๓ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   คณะกรรมการ 
  1.๔  ผู้อำนวยการกองคลัง              คณะกรรมการ 
   1.5  ผู้อำนวยการกองช่าง    คณะกรรมการ 
   1.6  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
   1.7  หัวหน้าสำนักงานปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
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   2. คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
   2.1  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้านความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร    ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     
   2.2 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   กำกับดูแลและติดตามประเมินผล 
การดำเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 ดำเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และยั่งยืน 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา       - ไมม่ี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา      - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน - การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ในหน่วยงานราชการ เป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนด

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสายงานของตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสบการณ์ ที่มีอยู่ให้มียิ่งขึ้นกว่าเดิม  และสร้างความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ดังนั้น ในวันนี้ เพ่ือเป็นการกำหนดทิศการทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ให้มีความชัดเจน จึงได้เชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพิจารณาในการ
วางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนากันในวันนี้ สำหรับการกำหนดทิศทางการพัฒนา ขอให้
แต่ละท่านได้เสนอแนวทางการพัฒนา ครับ 

ปลัด อบต. - การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีความชำนาญใน
การปฏิบัติหน้าที่ ผมเห็นควรให้ จัดทำแผนการฝึกอบรม ทุกสายงาน ในแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล ส่วนงบประมาณ นั้น เราจะใช้งบประมาณที่แต่ละโครงการกำหนดเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  

หัวหน้าสำนักปลัด – ในส่วนของสำนักงานปลัด แม้สัดส่วนการแต่งตั้ งคณะกรรมการ จะไม่เหมือนแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ที่มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ แต่แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
เป็นหัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนั้นในวันนี้ จึงได้เชิญ นายจรรยา  สุ
โพธิ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าเป็นผู้ร่วมประชุม ด้วยครับ เพราะรับผิดชอบงาน
บุคคลโดยหน้าที่อยู่แล้ว และมีความรู้ความสามารถที่จะตอบคำถามและเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวได้  เป็นอย่างดี  ประกอบกับ ร่างแผนพัฒ นาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ได้ให้ นักทรัพยากรบุคคลตรวจทานในเบื้องต้นเพ่ือความ
ครอบคลุมด้วยแล้ว ค่ะ  ส่วนแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ได้แนบมาพร้อมกับวาระแล้ว 
ให้ทุกท่าน พิจารณาพร้อม ๆ กัน ตามข้อดังนี้เลย ครับ 
11. หลักการและเหตุผล         
12. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร       
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13. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล    
14. เป้าหมายในการพัฒนา         
15. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล    
16. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล     
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนตำบล       
18. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล     
19. การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล     
20. โครงการและกิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  

 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้กำหนด
แผนงานและโครงการ ตามยุทธศาสตร์  4  ยุทธศาสตร์  9 กลยุทธ์  และโครงการ
และกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ ดังนี้คครับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย 
หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและ
ปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายใน
องค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 โครงการพฒันาทักษะและความรู้
ประจำสายงานของบุคลากร  

250,000 X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักให้กับบุคลากร 

250,000 X - - งานการเจ้าหน้าท่ี 



 

การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะกั่วป่า  หนา้ 43 

 

(กิจกรรมย่อยในองค์กรทำทุกปี ไม่ใช้
งบประมาณ) 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในการทำงานของแต่ละสายงาน 
จากหน่วยงานอื่น 
 
 

300,000 X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(กิจกรรมย่อยไม่ใช้งบประมาณทำทุก
ปี) 

90,000 - X - กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ประจำปี 2561 
 
 
 
 

- X - - งานการเจ้าหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าใหก้ับบุคลากรในสาย
งานของตนเอง 

- X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

2 จัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

- X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ
บุคลากร 

- X X X สำนักงานปลัด อบต. 

2 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณเีกิดเหตุ
ไฟไหม ้

- X X X งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

3 กิจกรรม 5 ส. - X X X ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 256๔ 256๕ 256๖ 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับ
บุคลากร 

500,000 X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 
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2  โครงการอบรมให้และศึกษาดูงานด้าน

การต่อต้านการทุจรติ  
 

250,000 
 

- 
 

- 
 

X งานการเจ้าหน้าท่ี 

3 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในพ้ืนท่ี 
ตำบลตะกั่วป่า 
 

- X X X ทุกส่วนราชการ 

4 กิจกรรมแอพพลเิคชั่นกฎหมาย ปปช. 
มาตรา 100 และ 103 เพื่อเครื่องมือ
ในการสร้างเสรมิองค์ความรูเ้พื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

- X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

5 จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 
 

- X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

6 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ผู้มีคณุธรรมจรยิธรรมและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  

- X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

7 จัดทำคู่มือการให้บริการและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  
 

- X X X สำนักงานปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที ่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่า 
(ติดตามทุก ๆ ปี ไม่ใช้งบประมาณ) 

- X - - งานการเจ้าหน้าท่ี 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 

- X X X ทุกส่วนราชการ 

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจดัซื้อ-
จัดจ้าง 

- X X X กองคลัง 
งานพัสด ุ

4 มาตรการยกระดับการคณุภาพการ
ให้บริการประชาชน  

25,000 X X X งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

5 การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัตริาชการ 

- X - - งานการเจ้าหน้าท่ี 

6 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
วินัยและรักษาวินยั ในการทำงาน 

30,000 X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กรในอนาคต 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
ภาวะการเป็นผู้นำ 

50,000 X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 

50,000 X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 256

๔ 
256

๕ 
256

๖ 
1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี

เขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นท่ี
ตำบลพระเพลิง 

- X X X กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

และทุกส่วนราชการร่วมกัน 
2 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้

เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน
ตำบลตะกั่วป่า “เด็กไทยโตไปไม่โกง” 

10,000 X X X สำนักงานปลัด 

3 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการดว้ยใจ
รับใช้ประชาชน 

20,000 X X X ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 256

๔ 
256

๕ 
256

๖ 
1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้าง

ระบบพ่ีเลี้ยงในองค์กร  
 
 

- X X X ทุกส่วนราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดทำคู่มือปฏบิัติ
ราชการ แผ่นพับ  คู่มือการทำงาน   
กฎระเบียบการปฏิบัตริาชการในสาย
งานของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากร
ในสังกัด  

- X X X ทุกส่วนราชการ  

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
256 256 256
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๔ ๕ ๖ 
1 ประชุมประจำเดือน และนำเสนอผล

การปฏิบัติงานประจำเดือนของส่วน
ราชการ 

- X X X ทุกส่วนราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

100,000 X X X ทุกส่วนราชการ 

3 โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 250,000 - X - งานการเจ้าหน้าท่ี 
4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอัน

ดีให้กับบุคลากร (กิจกรรมย่อยตาม
สถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม) 

- X X X ทุกส่วนราชการ 

5 โครงการสำรวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจบุคลากร 

- X X X งานการเจ้าหน้าท่ี 

 
  ส่วนที่มาของงาน  โครงการ หรือ กิจกรรมที่ ฝ่ายเลขาได้บรรจุลงในแผนนั้น ได้ดำเนินการให้
หัวหน้าส่วนราชการประชุมผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอความต้องการพัฒนารายบุคคล ว่าแต่ละคนมีทักษะ 
ระดับใด และมีความต้องการพัฒนาทักษะในด้านใด  โดยออกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล และเมื่อได้ปัญหา
และความต้องการในเบื้องต้นของบุคลากรแล้ว นำมารวบรวมเพ่ือพิจารณาจัดทำเป็นโครงการ งาน หรือ 
กิจกรรมที่บรรจุในแผน   ตามแบบฟอร์มที่ 1    
 ส่วนแบบฟอร์มที่ 2 เป็นการแสดงเจตจำนงเพ่ือเข้ารับการอบรมเป็นรายกรณี หลังจากที่
แผนพัฒนาออกไปแล้ว และมีหนังสือให้เข้ารับการอบรม หรือต้องการเข้ารับการอบรมตามโครงการหนึ่ง  ซึ่ง
บุคลากรต้องระบบรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา โดย ว่ามีเหตุผลและความจำเป็นแค่ไหนในการที่จะ
เข้ารับการอบรมในโครงการ นั้น ๆ   
 แบบฟอร์มที่ 3 เป็นตัวอย่างการรายงานผลหลังจากที่กลับมาจากอบรม ซึ่งเมื่อแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลได้ประกาศใช้แล้ว  บุคลากรที่เข้ารับการอบรม หรือหน่วยงานของเราเองจัดการอบรมต้อง
รายงานผลการอบรม ให้กับผู้บริหารทราบ ซึ่งก็คือ การงานตามลำดับชั้นถึงนายกนั่นเอง     
 แบบฟอร์มที่ 4 เป็นตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
หมายถึงการรายงานผลเมื่อดำเนินการตามแผนนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะรายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ  ดังนั้นแล้ว ในการรายงานผลการดำเนินการตามแผน แบบฟอร์มตามตัวอย่าง 1 – 4 จึงมีความสัมพันธ์
กันทางเอกสาร เช่น หากผู้เข้ารับการอบรมไปอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่รายงานตาม แบบฟอร์มที่ 3 แล้ ว 
คณะกรรมการย่อมไม่มีเอกสารรายงานสรุปประจำปี หรือรายไตรมาส ให้นายกทราบได้  และแบบฟอร์มที่ 4 ก็
จะไม่เกิดขึ้น หรือไม่มีนั่นเอง  
ประธาน - ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเลยครับ  
ปลัด อบต. - แผนที่บรรจุในแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ครอบคลุมแล้ว  
ผู้อำนวยการกองช่าง - ผมเห็นด้วยครับ 
ผู้อำนวยการกองคลัง  – ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ – ผมเห็นด้วยครับ 
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ที่ประชุม เห็นชอบ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ  256๔ – 256๖ และเห็นชอบ
ใหใ้ช้แบบฟอร์ม ที่ 1 – 4 ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไม่มี – 
ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างครับถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 
 
     (ลงชื่อ)         นายจรรยา   สุโพธิ์    ผู้จดรายงานการประชุม 
       ( นายจรรยา   สุโพธิ์ ) 
            นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 
     (ลงชื่อ)    นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 
                   ประธานคณะกรรมการ 
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- แบบฟอร์มที่ 1- 
แบบฟอร์มสอบถามเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
ส่วนราชการ....................................... 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...............................................................ตำแหน่ง.............................ระดับ.... ................................ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยตำแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 

6. ...................................................................................................................................................  
7. ........................................................................................ ........................................................... 
8. ............................................................................................................................. ...................... 
9. ................................................................................................................................................... 
10. ............................................................................................................................. ...................... 

การประเมนิตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

4. ระดบัความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะนำไปใช้งานจำเป็นต้องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะนำไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำได้ 
 

5. ระดับความจำเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจำเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจำเป็นบางครั้งที่ต้องนำมาใช้งาน 
 2 – มีความจำเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
 3 – จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมาใช้งาน 
 

6. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือต้องการใช้ในงาน 
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ตารางลงคะแนน 
คำอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยนำค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตังเอง) 

ระดับ
ปัจจุบัน 

(1) 

ระดับท่ีพึง
ประสงค์ 

(2) 

ระดับความ
ต้องการ
พัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
6. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
7. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
8. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
9. การบริการเป็นเลิศ 
10. การทำงานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจำผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
5. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
6. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
7. ความสามารถในการพัฒนาคน 
8. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนตำบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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- แบบฟอร์มที่ 2- 
แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

ในการนำความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปใช้พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  ข้าพเจ้า  ....................................ตำแหน่ง  ...........................................สังกัด ........................   
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการ ดังนี้ 

1. ........................................................................................................................ .................................. 
2. ........................................................................................................................................................ .. 
3. ................................................................................................................................ .......................... 

โดยขอแสดงเจตจำนงว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะนำ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  ในอำนาจหน้าที่ของตน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง  ตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และมี
ความพร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ ฯ ภายหลังจากการฝึกอบรม ดังนี้ 
ความรู้ที่คาดว่าได้รับ จาก
การฝึกอบรมตามทีก่ำหนด

ไว้ในวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางในการ
นำมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานของตนเอง/อปท 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธ์
และเป้าหมายตัวชี้วัด 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ).....................................................ผู้สมัคร 
(                                      ) 

ตำแหน่ง....................................................... 
 

(ลง
ชื่อ)............................................... 
(                                       ) 

ตำแหน่ง
................................................ 

ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 

 
(ลง

ชื่อ)............................................... 
     (                                  ) 

ปลัด อบต.ตะกั่วป่า 
 

 
(ลง

ชื่อ)............................................... 
    (                             ) 

     นายก อบต.ตะกัว่ป่า 
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เพิ่มแบบฟอร์ม ท่ี 3 

                 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส่วนราชการผู้เข้ารับการอบรม    

ที ่                                                               วันท่ี                                               
. 

เรื่อง    รายงานผลการฝึกอบรม           

เรียน   หัวหน้าส่วนราชการที่สังกัด-ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 เรื่องเดิม 

  ที่ไปที่มาของการไปฝึกอบรม.................. 
 

 ข้อเท็จจริง 

 ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ................................ 

 
 ข้อกฎหมาย/กฎ / หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี หากไม่มีไม่ต้องลง) 
 

 ข้อเสนอ 

 ความเห็นของผู้เสนอรายงาน เพ่ือจุดประสงค์ให้ผู้บังคับบัญชา /ทราบ /รับรู้ /ลงนาม/อนุมัติ/
อนุญาต ฯ เช่น  -เพ่ือให้การรายงานผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ข้าพเจ้า จึงได้เสนอผลการ
ฝึกอบรม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

 ข้อเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด/พิจารณา /ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต/ลงนาม........... 
                                

      (                                               ) 
ตำแหน่ง .................................................................. 
 

 หมายเหตุ  ปรับแต่งได้ตามสมควร 
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เพิ่มแบบฟอร์ม ท่ี 4 

                 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล โทร.               

ที ่                                                               วันท่ี                                               
. 

เรื่อง    รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปี.....    
 
เรียน   นายก/ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 เรื่องเดิม 

  ทีไ่ปที่มาเช่น คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
 

 ข้อเท็จจริง 

 ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน เช่น คำสั่งให้คณะกรรมการทำอะไร เพราะอะไร/ทำไมถึงทำ  

 

 ข้อกฎหมาย/กฎ / หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี หากไม่มีไม่ต้องลง) 
 

 ข้อเสนอ 

 ความเห็นของผู้เสนอรายงาน เพ่ือจุดประสงค์ให้ผู้บังคับบัญชา /ทราบ /รับรู้ /ลงนาม/อนุมัติ/
อนุญาต ฯ เช่น  -เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจึงได้รายงานผลการดำเนินโครงการตาม
แผน ประจำปี งบประมาณ 2561  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

 ข้อเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด/พิจารณา /ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต/ลงนาม........... 
                                

         (                                               ) 
ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 

 หมายเหตุ  ปรับแต่งได้ตามสมควร                                                                            
 
 


