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1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาองค�กรให�เป3นองค�กรท่ีมีศักยภาพ สามารถแข�งขันได� ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป3นสิ่งท่ีมีความจําเป3นอย�างยิ่งในปCจจุบัน ซ่ึงเป3นยุคแห�งการแข�งขันไร�พรมแดน (Globalization)  
โดยต�องอาศัยความรู� ความสามารถของบุคลากร องค�ความรู� และการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซ่ึงเป3นปCจจัยสําคัญท่ีจะช�วยให�องค�กรมีการพัฒนาสู�ความเป3นเลิศได� 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เร่ือง หลักเกณฑ�และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545  และ ที่แก�ไข
เพิ่มเติมถึงปCจจุบัน กําหนดให�องค�การบริหารส�วนตําบล  มีการพัฒนาผู�ได�รับการบรรจุเข�ารับราชการ 
เป3นพนักงานส�วนตําบล ก�อนมอบหมายหน�าที่ให�ปฏิบัติเพื่อให�รู�ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักการและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน�าที่ของพนักงานส�วนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย� 
ทรงเป3นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป3นพนักงานส�วนตําบลท่ีดี โดยองค�การบริหารส�วนตําบล  
ต�อง ดําเนินการพัฒนาให�ครบถ�วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด 
เช�น การพัฒนา ด�านความรู�พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให�ใช�วิธีการฝUกอบรมในห�องฝUกอบรม การฝUกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได� หากองค�การบริหารส�วนตําบลมีความประสงค�จะพัฒนาเพิ่มเติม  
ให�สอดคล�องกับความจําเป3นในการพัฒนาของแต�ละ องค�การบริหารส�วนตําบลก็ให�กระทําได� ทั้งน้ี องค�การ
บริหารส�วนตําบลท่ีจะดําเนินการจะต�องใช�หลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานส�วนตําบล กําหนดเป3นหลักสูตร
หลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป3นที่องค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณา เห็นว�ามีความเหมาะสม  
การพัฒนาพนักงานส�วนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน�าที่ ให�องค�การบริหารส�วนตําบลสามารถ เลือกใช�
วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได� และอาจกระทําได�โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) 
สํานักงาน คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องค�การบริหารส�วนตําบลต�นสังกัด หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ พนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ร�วมกับองค�การบริหารส�วนตําบลต�นสังกัด หรือ
องค�การบริหารส�วนตําบลต�นสังกัด ร�วมกับส�วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได�และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู ดังกล�าว กําหนดให�องค�การบริหารส�วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู� ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให�ปฏิบัติหน�าที่ราชการใน
ตําแหน�งนั้นได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ต�องกําหนดตามกรอบของแผนแม�บทการ
พัฒนาพนักงานส�วนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน ส�วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยให�กําหนดเป3น
แผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล มีระยะเวลา 3 ปW ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค�การบริหารส�วน
ตําบลนั้น  ๆ         
   เพื่อให�สอดคล�องกับแนวทางดังกล�าว องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู  จึงได�จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ประจําปWงบประมาณ 2561 – 2563 ข้ึน     
เพื่อใช�เป3นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป3นเคร่ืองมือในการบริหารงานบุคคลของผู�บริหาร อีกทั้งยังเป3น
การ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู� ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหน่ึงด�วย 
 
2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน�า 154) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ว�าเป3นการดําเนินการให�บุคลากรในหน�วยงานได�มีความรู�ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให�มีความรู�ความสามารถสูงข้ึน ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค� 2 ประการ   คือ 
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เพื่อให�บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู�สึกนึกคิดที่ดีต�อการปฏิบัติงานให�
สูงข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ� (2544, หน�า 83) กล�าวว�า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดําเนนิการ 
เก่ียวกับการส�งเสริมให�บุคคลมีความรู� ความสามารถ มีทักษะในการทํางานท่ีดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ทํางานอันจะเป3นผลให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน การพัฒนาบุคคลเป3นกระบวนการที่จะเสริมสร�าง
และเปลี่ยนแปลงผู�ปฏิบัติงานในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู� ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีใน
การทํางานอันจะนําวิธีไปสู�ประสิทธิภาพในการทํางาน 
  เคนนีและรายด� (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล�าวว�า การพัฒนาบุคลากรเป3นวิธีการ
ต�าง ๆ ท่ีดําเนินการเพื่อให�ผู�ที่ได�รับการบรรจุเข�าทํางานในองค�กรนั้นอยู�แล�วได�มีความรู� ความเข�าใจ สามารถ
ทํางานในหน�าท่ีที่ได�รับมอบหมายได�อย�างเต็มที่ 
  โดยสรุปแล�ว การพัฒนาบุคลากร คือการดําเนินการเพื่อให�บุคลากร ได�รับการพัฒนาความรู�
ความสามารถ เพื่อให�เหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหน�าท่ีราชการ  
 
3. วัตถุประสงค�ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 

3.1 เพื่อพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�มีสมรรถนะด�านความคิด มุ�งม่ันท่ีจะเป3นคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให�รู�วิธีคิดอย�างมีระบบ รู�วิธีคิดที่ถูกต�อง มีทักษะในการใช�ความคิด (Conceptual Skills)  
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
 3.2 เพื่อพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�มีสมรรถนะด�านมนุษย� มุ�งม่ันที่จะเข�าใจและตระหนักรู�ในคุณค�า
ของตนเองและคุณค�าของผู�อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ�กับผู�อ่ืน (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงาน
อย�างมีประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�มีสมรรถนะด�านงาน มุ�งม่ันที่จะเป3นคนเก�ง มีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านไทร และโครงการภายใต�แผนยุทธศาสตร�
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน เพื่อให�มีความพร�อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ของกระทรวงและยุทธศาสตร�
ของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน�วยงานต�าง ๆ ที่ให�ความร�วมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร�ในส�วนราชการต�าง ๆ ได�อย�างมี
ประสิทธิผล  
 
4. เปHาหมายในการพัฒนา 

 4.1 เปHาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร ได�รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู�  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปW 2561 – 2563  ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 
 4.2 เปHาหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู� ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน�าที่ได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ ในปWงบประมาณ  2561 -2563  เพิ่มข้ึนร�อยละ 90 จากจํานวนพนักงานท่ีได�รับการพัฒนา 
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4.3 เปHาหมายเชิงประโยชน� 
  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน มีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และผลักดันให�การบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทันบรรลุตามเป>าหมาย 
 

 5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล  
  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ได�แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วน

ตําบล  ประจําปW งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ตามคําสั่ง องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน ที่  
215/2560 ลงวันที่  1 มิถุนายน  2560  ประกอบด�วย   

- นายกองค�การบริหารส�วนตําบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัด องค�การบริหารส�วนตําบล     กรรมการ 
- รองปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบล  กรรมการ 
- หัวหน�าส�วนราชการ    กรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล�าวข�างต�น  ร�วมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบลของ

บุคลากรในสังกัด  ให�ครอบคลุม ดังนี้ 
 5.1 กําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�มีความสอดคล�องกับตําแหน�งและระดับตําแหน�งในแต�ละสาย
งาน ท่ีดํารงอยู�ตามกรอบแผน อัตรากําลัง 3 ปW  

  5.2 พิจารณาหลักสูตร ท่ีบุคลากรในสังกัด ต�องได�รับการพัฒนาความรู� ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง หรือหลายหลักสูตรอย�างน�อย ปWละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควร อาจ
ประกอบด�วย  

   (1) หลักสูตรความรู�พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน�าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู� และทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตําแหน�ง  
   (4) หลักสูตรด�านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด�านคุณธรรมและจริยธรรม  
  5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได� ตามความจําเป3น และ

ความเหมาะสม อาจประกอบด�วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝUกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให�คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา ในแต�ละหลักสูตร หรือแต�ละวิธีการ
สําหรับการพัฒนาพนักงานส�วนตําบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�ครอบคลุมโดยคํานึงถึงความ
ประหยัดคุ�มค�า เพื่อให�การพัฒนาบุคลากรเป3นไปอย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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 5.5 พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาให�ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จําเป3นต�อการปฏิบัติ
ราชการ ให�กับบุคลากรในสังกัด อย�างน�อยควรประกอบด�วย 

  (1) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป3นเลิศ 
  (5) การทํางานเป3นทีม 
 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู�ในองค�กร  KM  (Knowledge Management) ในองค�การบริหาร

ส�วนตําบลโนนทัน  เพื่อให�เป3นองค�กรแห�งการเรียนรู� (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพื่อสืบ
ค�นหาความรู�ใหม� ๆ ในตัวบุคลากร และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกัน 

  
 6. ขั้นตอน ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 
  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบล  
    6.1.1 แต�งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบล  

   6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน� พันธกิจและยุทธศาสตร�  กําหนด
เป>าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน  

   6.1.3 เพื่อจัดทําร�างแผนพัฒนาพนักงานส�วนตาํบล ขององค�การบริหารส�วนตําบล
โนนทัน และส�งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแต�งร�างแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 

   6.1.4 จัดส�งแผนพัฒนาพนักงานส�วนตาํบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตาํบลจังหวัดหนองบัวลําภู ให�ความเป3นชอบ พร�อมแผนอัตรากําลัง 3 ปW  

   6.1.5 ประกาศใช�แผนพัฒนาพนักงานส�วนตาํบล และจัดส�งแผน ให� อําเภอ และ
จังหวัด และส�วนราชการในสังกัด 
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แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน� พันธกิจ 
อบต.โนนทัน 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานส�วนตําบล 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เป>าหมายของ อบต. 

ประจําปW 2561 -
2563 

 
 บทบาท อํานาจหน�าท่ี

ของ อบต.โนนทัน 
 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส�วนตําบล ประจําปW 

 

 วิเคราะห�
ยุทธศาสตร� อบต. 

 แผนพัฒนา
พนักงานส�วน
ตําบล อบต.โนน
ทัน ประจําปW
งบประมาณ 
2561 -2563 

 พนักงานส�วน
ตําบลสังกัด อบต.
โนนทัน ได�รับการ
พัฒนาตามแผนฯ 

 วิเคราะห� SWOT
สภาพแวดล�อม
ภายในภายนอก 

 กําหนดเป>าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส�วน
ตําบล 

 กําหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานส�วนตําบล
ทุกระดับมีสมรรถนะ
ด�านการปฏิบัติงาน 
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7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
  

ยุทธศาสตร�การพัฒนา กลยุทธ� 
ยุทธศาสตร�ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให�สอดคล�องกับสมรรถนะท่ี
จําเป3นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ�ที่ 2 ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก�าวหน�าในสายงาน 
กลยุทธ�ที่ 3 ส�งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ 
 
 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให�เป3นคนดี 

กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให�เป3นคนมีความรู�คู�ความดี 
กลยุทธ�ที่ 2 ส�งเสริมให�บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป3นผู�นาํการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให�ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึนในองค�กร ในอนาคต  
กลยุทธ�ที่ 2 ส�งเสริมและพฒันาให�บุคลากรร�วมมือกับ
เครือข�าย หน�วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 4  
การสร�างวัฒนธรรมในองค�กรให�มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�และร�วมกันพัฒนา 

กลยุทธ�ที่ 1 ส�งเสริมให�บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแก�ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ�ที่ 2 ส�งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู�ร�วมกัน
ภายในองค�กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป3นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  
 
 

  
 
 
 



 

. 
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8. ปRญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 
 การวิเคราะห�สภาวะแวดล�อม   (SWOT Analysis) เป3นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ� สําหรับองค�กร  ซ่ึงช�วยผู�บริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดอ�อน ขององค�กร จากสภาพแวดล�อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปCจจัย ต�าง ๆ ต�อการทํางาน
ขององค�กร การวิเคราะห� SWOT Analysis  เป3นเครื่องมือในการวิเคราะห�สถานการณ�  เพื่อให� ผู�บริหารรู�จุด
แข็ง  จุดอ�อน  โอกาส  และอุปสรรค�ขององค�กร ซ่ึงจะช�วยให�ทราบว�าองค�กรได�เดินทางมาถูกทิศและไม� หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกได�ว�าองค�กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป>าหมายได�ดีหรือไม�  ม่ันใจได�อย�างไรว�าระบบการ 
ทํางานในองค�กรยังมีประสิทธิภาพอยู�  มีจุดอ�อนที่จะต�องปรับปรุงอย�างไร  ซ่ึงการวิเคราะห�สภาวะแวดล�อม   
SWOT Analysis มีปCจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส�วน  ดังน้ี    

1. ปRจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได8แก� 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด�นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป3นผลมาจากปCจจัยภายใน เป3นข�อดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดล�อมภายในองค�กร เช�น จุดแข็งด�านกําลังคน จุดแข็งด�านการเงิน จุดแข็งด�านการผลิต  จุดแข็ง ด�าน
ทรัพยากรบุคคล องค�กรจะต�องใช�ประโยชน�จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ�                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด�อยหรือจุดอ�อน ซ่ึงเป3นผลมาจากปCจจัยภายใน  เป3น ปCญหาหรือ

ข�อบกพร�องท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายในต�างๆ ขององค�กร ซ่ึงองค�กรจะต�องหาวิธีในการแก�ปCญหานั้น     
2. ปRจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได8แก� 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป3นผลจากการที่สภาพแวดล�อม ภายนอกขององค�กรเอ้ือ

ประโยชน�หรือส�งเสริมการ ดําเนินงานขององค�กร โอกาสแตกต�างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป3นผลมาจาก
สภาพแวดล�อมภายนอก แต�จุดแข็งนั้นเป3นผลมาจากสภาพแวดล�อมภายใน  ผู�บริหารที่ดีจะต�องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู�เสมอ และใช�ประโยชน�จากโอกาสน้ัน 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรคเป3นข�อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล�อม ภายนอก ซ่ึงการ

บริหารจําเป3นต�องปรับกลยุทธ�ให�สอดคล�องและพยายามขจัดอุปสรรค ต�างๆ ที่เกิดข้ึนให�ได�จริง  
วิเคราะห�ปRจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
 

จุดแข็ง   S 
 

1. บุคลากรมีการทํางานเป3นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท�ภายในองค�กร 
4. ผู�บริการปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดล�อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 

จุดอ�อน   W 
 

1. ขาดฐานข�อมูลที่ยอมรับน�านับถือ 
2. ทํางานแทนกันไม�ได� 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการทํางาน 



 

6. รับฟCงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
7. บุคลากรรุ�นใหม�ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ� อาคารสถานท่ี เคร่ืองอํานวย

ความสะดวกทั่วถึง 
9. ขอบเขตการทํางานมีความชัดเจน 
 

5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค�กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกัน

ในองค�กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร�นในการเรียนรู�

และพัฒนางาน 

โอกาส   O 
 

1. อบต.โนนทัน ให�โอกาสในการพัฒนาตนเอง
ด�านการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต�อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเป}ด

โอกาสให�บุคลากรมีส�วนร�วม 
4. อบต.โนนทัน ให�ความสําคัญต�องานการ

เจ�าหน�าที่  
5. ได�รับความร�วมมือจากหน�วยงานนอกอย�างดี 

 

ข8อจํากัด  T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ�าหน�าที่ไม�เข�าใจ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ�าหน�าที่ 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ�อยคร้ัง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ�อม 

ไม� มีความชัด เจน ขาดแนวทางในการ
ดําเนินการท่ีถูกต�อง 
 

 

การกําหนดสมรรถนะเพ่ือใช8ในการพัฒนา 
1. องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ได�ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเป3นต�อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเป3นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงองค�การบริหาร
ส�วนตําบลโนนทัน  ได�ประกาศใช�เป3นตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลทุก  6 
เดือน ดังนี้ 

 การมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน 
 การบริการเป3นเลิศ 
 การทํางานเป3นทีม 

2. ตําแหน�ง บริหารงานท�องถ่ินและอํานวยการท�องถ่ิน  เป3นสายงานของผู�บริหาร องค�การ
บริหารส�วนตําบลโนนทัน ได�กําหนด แนวทางการสาํหรับการพัฒนาเพื่อทําหน�าที่ผู�บริหารที่ดีในปCจจุบันและ
อนาคต พร�อมกับเตรียมก�าวข้ึนเป3นผู�บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป3นผู�นําในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป3นผู�นาํ 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ� 

3. ตําแหน�งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู�บริหารท�องถ่ิน  อํานวยการท�องถ่ิน  องค�การ
บริหารส�วนตําบลโนนทัน ได�กําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งและระดับท่ีดํารง
ตําแหน�งอยู� , ตามสายงานประจําของแต�ละตําแหน�ง ยกเว�น  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างบางตําแหน�ง ซ่ึง



 

เป3นไปตามประกาศขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน ในเร่ืองของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปW 
และต�องดําเนินการทุก  6 เดือน  เช�นกัน  
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9. การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางท่ีจะช�วยให�บุคลากรในหน�วยงานสามารถปฏิบัติงานได�บรรลุตามเป>าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงค�หลักในการพัฒนาจุดอ�อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน�วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกส้ัน ๆ ว�า IDP จึงเป3นแผนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร�อมให�มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหน�งท่ีสูงข้ึนต�อไปในอนาคต หรือตามเส�นทาง
ความก�าวหน�าในสายอาชีพ (Career Path) ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทันกําหนดข้ึน  
 ดังน้ัน IDP จึงไม�ใช�กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อนตําแหน�งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให�ผลตอบแทนในรูปแบบต�าง ๆ  แต�เม่ือได�มีการดําเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย�างเป3นระบบบนเกณฑ�ข้ันพื้นฐานของระดับความรู� ความสามารถ หรือสิ่งที่
ผู�บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป3นข�อผูกพันหรือข�อตกลงในการเรียนรู�ร�วมกัน IDP ก็
จะเป3นเคร่ืองมือสําคัญในการเชื่อมโยงความต�องการของพนักงานรายบุคคลให�ตอบรับหรือตอบสนองต�อความ
ต�องการในระดับหน�วยงานย�อย และส�งผลให�บรรลุเป>าหมายขององค�การได� 
 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน มีเจตนารมณ�สําคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต�อระบบบริหารพนักงานส�วนตําบล จากเดิมที่เน�นพัฒนาพนักงานส�วนตําบลให�มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน มาเป3นการให�พนักงานส�วนตําบลเป3นผู�รู�รอบ รู�ลึก และเป3นแรงผลักดันต�อความสําเร็จของ
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน  รวมทั้งให�พนักงานส�วนตําบลปฏิบัติงานโดยมุ�งเน�นท่ีประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน จึงต�องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู� ความสามารถของตนเองให�สามารถตอบสนองต�อภารกิจของหน�วยงานได�อย�างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยมุ�งเน�นการนําหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อให�บุคลากรมีพื้นฐานสมรรถนะตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทันกําหนด  
 ด�วยเหตุนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน จึงจําเป3นต�องมีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเป3นรายบุคคลเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให�แก�บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดําเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย�างเป3นระบบและต�อเนื่องแล�ว บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจที่ได�รับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู�การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพิ่มค�าจ�าง และค�าตอบแทน ทําให�
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน�ต�อองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทันยิ่งข้ึนต�อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จําเป3นต�องมีความรู� ความเข�าใจเบื้องต�นเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด�วย ความหมาย ประโยชน� บทบาทหน�าท่ีของกลุ�มบุคคลที่มีส�วนเก่ียวข�องกับ
การทําแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช�ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลท่ีมีส�วนเก่ียวข�องใน
การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด�วย 

1. ผู�บริหารระดับสูง   - นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
2. ผู�บังคับบัญชาที่มีผู�ใต�บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน�าส�วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ�าหน�าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค�กร - องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน   
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บุคคลในแต�ละกลุ�มมีบทบาทและขอบเขตหน�าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต�อไปน้ี 

 
กลุ�มบุคคล บทบาท/ หน8าที่ความรับผิดชอบ 

นายก อบต.โนนทัน  สนับสนุนและผลักดันให�ผู�บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่
กําหนดข้ึน 

 อนุมัติให�การจัดทํา IDP เป3นกระบวนการหนึ่งที่ผู�บังคับบัญชาจะต�อง
ปฏิบัติอย�างต�อเนื่องทุกปW 

 ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหว�างผู�บังคับบัญชากับบุคลากร พร�อมทั้ง
การนําแผน IDP ไปใช�ปฏิบัติจริง 

 จัดสรรงบประมาณในการฝUกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต�ละปWอย�าง
ต�อเน่ือง  

 
 
 
 

ปลัด อบต.โนนทัน 
หัวหน�าส�วนราชการ 
ผู�ใต�บังคับบัญชาในแต�ละ
สายงาน ในแต�ละกอง 

 ทําความเข�าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค�ของการจัดทํา IDP 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่กําหนดข้ึน 
 ประเมินขีดความสามารถของผู�ใต�บังคับบัญชา เพื่อค�นหาจุดแข็งและ

จุดอ�อนของบุคลากรในงานท่ีมอบหมายให�รับผิดชอบในปCจจุบัน  
 ทําความเข�าใจถึงแหล�งหรือช�องทางการเรียนรู�เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป3นรายบุคคล  
 กําหนดแนวทางหรือช�องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
 ให�ข�อมูลป>อนกลับแก�บุคลากรถึงจุดเด�นและจุดท่ีบุคลากรต�องพัฒนา

ปรับปรุงให�ดีข้ึน  
 ชี้ให�บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากข้ึน  

นักทรัพยากรบุคคล  มีส�วนร�วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป3นจริง  
 ทําความเข�าใจแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ท่ีผู�บังคับบัญชากําหนดข้ึน

ด�วยความเต็มใจและตั้งใจ 
 ร�วมกับหัวหน�าส�วนราชการกําหนดแผนฯ เป>าหมายและวัตถุประสงค�ใน

การพัฒนาตนเอง  
 หาวิธีการในการทาํให�เป>าหมายในสายอาชพีของตนเองและผลงานท่ี

รับผิดชอบประสบความสาํเร็จ  
 ประเมินความก�าวหน�าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจท่ีจะรับรู�ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู�อ่ืน 



 

องค�การบริหารส�วนตําบล
โนนทัน 

 ประชุมพิจารณาให�นายกอนุมัติ เห็นด�วยกับการนําเอา IDP มาใช�ใน
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 

 จัดเตรียมแบบฟอร�มการทํา IDP ให�เป3นมาตรฐานเดียวกัน 
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
 ให�ความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางการจัดทํา IDP แก�ผู�บริหาร

ทุกส�วนราชการและบุคลากรท่ัวหมด 
 ให�คําปรึกษาและแนะนาํแนวทางการจัดทําแผน IDP กับผู�บริหารและ

บุคลากร 
 ตอบข�อซักถามเก่ียวกับวิธีการจัดทําแผน IDP  
 หาช�องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ�เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตสํานึกของผู�บริหารและบุคลากรในการจัดทํา IDP 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู�บริหารและบุคลากร 

 
 การสํารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เร่ิมจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน เชิญปลัด 
และ หัวหน�าส�วนราชการ ประชุมทําความเข�าใจเก่ียวกับหลักการ และวิธีการสํารวจตนเอง ว�า หน�วยงาน 
หัวหน�าส�วน และผู�ใต�บังคับบัญชามีบทบาทอย�างไร จากน้ันให�แต�ละส�วนราชการไปสํารวจตัวเอง โดยการ
ทํางานร�วมกันระหว�างหัวหน�าส�วนราชการและลูกน�อง ร�วมปรึกษาหารือภายในส�วนราชการและให�บุคลากร
ประเมินตนเองส�งงานการเจ�าหน�าท่ี   ตามตาราง 
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แบบฟอร�มสอบถามเพื่อจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตาํบลรายบุคคล  

ขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
ส�วนราชการ....................................... 

ชื่อผู�ปฏิบัติงาน...............................................................ตําแหน�ง.............................ระดับ.................................... 
หน�าที่ความรับผิดชอบ โดยตําแหน�ง และการปฏิบัติงานจริง 

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

การประเมินตนเอง ให�พิจารณาระดับการประเมินดังต�อไปนี้ 
 

1. ระดับความรู�/ทักษะ (1) 
 0 – ไม�มีความรู�/ไม�มีทักษะ 
 1 – มีความรู� มีทักษะบ�างแต�ไม�มีความม่ันใจท่ีจะนําปใช�งานจําเป3นต�องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู� มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะนําไปใช�งาน 
 3 – มีความรู� ทักษะและสามารถเป3นท่ีปรึกษาให�คําแนะนําได� 
 

2. ระดับความจาํเป3นต�องานท่ีรับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม�มีความจาํเป3น ไม�ได�ใช�งาน 
 1 – มีความจาํเป3นบางคร้ังท่ีต�องนํามาใช�งาน 
 2 – มีความจาํเป3นต�องใช�ในงานบ�อยครั้ง 
 3 – จําเป3นอย�างยิ่งท่ีต�องนํามาใช�งาน 
 

3. ระดับความต�องการในการพฒันา (3) 
 0 – ไม�ต�องพัฒนา 
 1 – มีความต�องการพัฒนาเพือ่ต�องการใช�งานในระยะยาว 
 2 – มีความต�องการพัฒนาเพือ่ต�องการใช�ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต�องการพัฒนาอย�างเร�งด�วนเพื่อต�องการใช�ในงาน 
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ตารางลงคะแนน 

คําอธิบายให� บุคลากรบันทึกคะแนนด�วยตนเอง โดยนําค�าคะแนนที่คิดว�าใช�หรือต�องการจากข�อ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช�อง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

ค�าคะแนน (กรอกด�วยตังเอง) 

ระดับ
ปCจจุบัน 

(1) 

ระดับที่พึง
ประสงค� 

(2) 

ระดับความ
ต�องการ
พัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
1. การมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน 
4. การบริการเป3นเลิศ 
5. การทํางานเป3นทีม 

   

สมรรถนะประจําผู8บริหาร (เฉพาะสายงานผู8บริหาร) 
1. การเป3นผู�นําในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป3นผู�นาํ 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ� 

   

สมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�าง พนกังาน
จ�างท่ีมีชื่อเหมือนพนักงานส�วนตําบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�ง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ข�อเสนอแนะด�านอ่ืน ๆ เช�น เสริมทักษะ ด�านคอมพิวเตอร�  ด�านภาษา  ด�านการจัดการข�อมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตารางการพัฒนาพนักงานส�วนตําบลรายบุคคล 

องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
ประจําปWงบประมาณ  2561 – 2563 

ตําแหน�ง ทักษะที่ต�องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช�วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช�าง งาน
อํานวยการ  งานสาธารณสขุ งาน
สิ่งแวดล�อม งานสภา ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

สํานกังานปลดั    
หน.สํานักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัตหิน�าท่ี เช�น งาน

อํานวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม�อยู�ในส�วนราชการอื่น 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักจัดการงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจําสายงาน 
3.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัตหิน�าท่ีในตําแหน�ง 

งานอํานวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานธุรการ  งานสาร
บรรณ งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม�อยู�ใน
ส�วนราชการอื่น 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานแผน งบประมาณ 
ข�อบัญญัติฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานเลือ่นขั้น เลือ่นระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน ค�าจ�าง  ค�าตอบแทน งาน
เคร่ืองราช งานเขียนโครงการ  งาน
ฝUกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

เจ�าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก ฝUกอบรม ตามแผนและหนังสอืให�



 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไม�อยู�ในส�วนราชการอื่น 

ศึกษาดู
งาน 

เข�าร�วมอบรมในแต�ละ
โอกาส 

จพง.ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานเฝ>าระวังภัย  การช�วยภัย  
งาน กู�ชีพ  อพปร. ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

เจ�าพนักงานส�งเสริมการท�องเท่ียว 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจําสายงาน 
3.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น งานส�งเสริมการท�องเท่ียว  งาน
มัคคุเทศน�  งานประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียว 
ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิชาการเกษตร 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจําสายงาน 
3.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น งานพัฒนาด�านการเกษตร งาน
ส�งเสริมอาชีพด�านการเกษตร ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนกังานจ8างตามภารกจิ    
ผู�ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล  
งานจัดทําแผนดําเนินงาน  งานติดตามและ
ประเมินผลแผน  ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานประชาสัมพันธ� 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น งานบริการนักท�องเท่ียวประจํา
แหล�งท�องเท่ียว  จดหมายข�าว  งานสถติิ
นักท�องเท่ียว  ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานขับรถยนต� 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น เรียนรู�การบํารุงรักษา
เคร่ืองยนต�  มารยาทการใช�รถใช�ถนน 
เคร่ืองหมายจราจร ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง  เช�น  งานรับ – ส�งหนังสือ
ราชการ  งานเอกสารเบิกจ�ายภายใน
สํานักงานปลัด  ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนกังานจ8างทัว่ไป    



 

คนงานเกษตร 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานดูแลรักษาความสะอาด  
งานปรับปรุงภูมิทัศน�  งานจัดเตรียมสถานท่ี 
ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

คนสวน 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานดูแลรักษาความสะอาด  
งานปรับปรุงภูมิทัศน�  งานดูแลเคร่ืองเสียง
ห�องประชุม ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

กองคลัง    
ผู�อาํนวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น  งานอาํนวยการ  งานบริหาร 
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งาน
สวัสดิการ  งานการเงิน  การบัญช ี การ
จัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

เจ�าพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานจัดซ้ือ  จดัจ�าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ� สํานักงาน  งาน
วิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด ราคา
พัสดุ ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บรายได�  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานจัดเก็บ  งานเขยีนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิชาการเงินและบัญชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานการเงิน  การบัญช ี งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสาํคัญ ฯลฯ 

 
 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนกังานจ8างตามภารกจิ    
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น  

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น  

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 



 

กองช�าง    
ผู�อาํนวยการกองช�าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นายช�างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนกังานจ8างตามภารกจิ    
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น  

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
ผู�ช�วยนายช�างโยธา 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น  

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
ผู�ช�วยนายช�างไฟฟ>า 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น  

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานประปา 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น  

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
กองการศกึษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
   

ผู�อาํนวยการกองการศึกษาฯ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�งเช�น งานบริหารงานการศึกษา งาน
อํานวยการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อ
จัดจ�าง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนกังานจ8างตามภารกจิ    
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น  

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก ฝUกอบรม ตามแผนและหนังสอืให�



 

2. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ศึกษาดู
งาน 

เข�าร�วมอบรมในแต�ละ
โอกาส 

ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีคุณวฒุิ) 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนกังานจ8างทัว่ไป    
ผู�ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อม    
ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล�อม  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานบริหารงานสาธารณสขุ  
งานอํานวยการ  งานสิ่งแวดล�อม  งาน
อนามัย  งานบริการสาธารณสขุ  งาน
ควบคุมโรคติดต�อ งานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล�อมฯลฯ 

 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนกังานจ8างตามภารกจิ    
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไม�อยู�ในส�วนราชการอื่น 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานขับรถขนขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัตหิน�าท่ีในตําแหน�ง 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
พนักงานขับรถกู�ชีพกู�ภัย 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
พนกังานจ8างทัว่ไป    

พนักงานประจํารถขนขยะ 1. สมรรถนะหลัก ฝUกอบรม ตามแผนและหนังสอืให�



 

2.   งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง  
 

ศึกษาดู
งาน 

เข�าร�วมอบรมในแต�ละ
โอกาส 

พนักงานประจํารถกู�ชีพกู�ภัย 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง  

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
กองสวัสดกิารสังคม    

ผอ.กองสวัสดิการสังคม  1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3.  งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�ง เช�น งานสวัสดิการชมุชน  งานเบ้ีย
ยังชีพ ผู�สูงอาย ุด�อยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ฯลฯ  

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป3นในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

ตําแหน�ง เช�น งานสวัสดิการชมุชน  งานเบ้ีย
ยังชีพ ผู�สูงอาย ุด�อยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝUกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

 
 
 
 
 
 



 

- 20 - 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล   

ภายใต8ยุทธศาสตร�การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล องค�การบรหิารส�วนตําบลโนนทัน  ประจาํป�งบประมาณ  2561 – 2563 
 

ยุทธศาสตร�ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให�สอดคล�องกับสมรรถนะที่จําเป3นในการปฏิบัติงาน 

ลําดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชีว้ดัโครงการ เปHาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ป�ที่
ดําเนินการ ผู8รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรู�ประจําสาย
งานของบุคลากร  

ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได�รับการพัฒนาในสายงาน ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรใช�สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร�อยละ 90 
 

250,000 X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
ให�กับบุคลากร 

ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได�รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรใช�สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร�อยละ 90 
 
 
 

250,000 X - - งานการ
เจ�าหน�าที่ 



 

3 ส�งบุคลากรเข�ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การทํางานของแต�ละสายงาน จากหน�วยงานอื่น 

ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได�รับการพัฒนาทักษะในการทํางานร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร�อยละ 90 
 

300,000 X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร�อยละของผู�เข�ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร�อยละ 90 

90,000 - X - กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม� ประจําปW 
2561 

ร�อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม�  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหม�ได�รับการปฐมนิเทศ ร�อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม�เข�าใจบริบทในการทํางาน ร�อยละ 
90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน ร�อยละ 90 

 

- X - - งานการ
เจ�าหน�าที่ 

 
 



 

ยุทธศาสตร�ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ�ที่ 2 ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก�าวหน�าในสายงาน 

ลําดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชีว้ดัโครงการ เปHาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ป�ที่
ดําเนินการ 

ผู8รับผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 กิจกรรมให�ความรู�และส�งเสริมความก�าวหน�าให�
บุคลากรในสายงานของตนเอง 

ร�อยละผู�เข�าร�วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรเข�าใจเส�นทางความก�าวหน�าของตน ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่ที่มีความรู�ความสามารถเติบโตใน
สายงาน ร�อยละ 90 

- X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

2 จัดทําฐานข�อมูลการฝUกอบรมของบุคลากร ร�อยละผู�ได�รับการบันทึก
ข�อมูลการฝUกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ�านการอบรมได�รับการบันทึกข�อมูล ร�อยละ 
100 
เชิงคณุภาพ 
- การบันทึกข�อมูลถูกต�อง สมบูรณ� ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีฐานข�อมูลการฝUกอบรม ตรวจสอบได� 
ร�อยละ 90 
 
 
 
 
 

- X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

 



 

ยุทธศาสตร�ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ�ที่ 3 ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลําดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชีว้ดัโครงการ เปHาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ป�ที่
ดําเนินการ 

ผู8รับผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปWของบุคลากร ร�อยละผู�ได�รับการตรวจ
สุขภาพประจําปW 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได�รับการตรวจสุขภาพประจําปW ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ�านเกณฑ�  ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีสขุภาพดีพร�อมปฏิบัติงาน ร�อย
ละ 90 

- X X X กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล�อม 

2 โครงการซ�อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม� ร�อยละผู�เข�าร�วมซ�อมแผน  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมการซ�อมแผนกรณีเกิดเหตุไฟไหม�  
 ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู�และสามารถทําหน�าที่ของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม�ได� ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีแผนเตรียมความพร�อมกรณีเกิดเหตุไฟไหม� 

- X X X งานป>องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

3 กิจกรรม 5 ส. ร�อยละผู�เข�าร�วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมกิจกรรม 5 ส.  ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู� และเข�าใจขั้นตอน 5 ส  ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีความสะอาดเป3นระเบียบเรียบร�อย เพิ่มขึ้น 
ร�อยละ 90  

- X X X ทุกส�วน
ราชการ 



 

 
ยุทธศาสตร�ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให�เป3นคนดี 
กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให�เป3นคนมีความรู�คู�ความดี 

ลําดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชีว้ดัโครงการ เปHาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต�อกจิกรรม 

ระยะเวลา/ป�ที่
ดําเนินการ 

ผู8รับผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 โครงการฝUกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาลในหน�วยงาน ให�กับบุคลากร 

ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�ารับการพัฒนา ด�านคุณธรรมจริยธรรม ร�อย
ละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร�อยละ 
90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร�อยละ 90 
 

500,000 X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการต�อต�านการ
ทุจริต 

ร�อยละผู�ได�รับการส�งเสริม
การต�อต�านการทุจริต  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได�รับการส�งเสริมด�านต�านการทุจริต ร�อยละ 
90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจการทุจริต ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 
เพิ่มขึ้นร�อยละ 90 
 

250,000 - - X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

3 กิจกรรมต�อต�านการทุจริตในพื้นที่ตําบลโนนทัน ร�อยละของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมกิจกรรมต�อต�านการทุจริต ร�อยละ 90 

- X X X ทุกส�วน
ราชการ 



 

เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรตระหนักรู�การต�อต�านการทุจริต ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 
เพิ่มขึ้นร�อยละ 90 
 

4 กิจกรรมแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ปปช. มาตรา 
100 และ 103 เพื่อเครื่องมือในการสร�างเสริม
องค�ความรู�เพื่อปCองกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

ร�อยละผู�เข�าทดสอบ
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย 
ปปช. มาตรา 100 และ 
103   

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าทดสอบแอพพลิเคชัน่กฎหมาย ปปช 
 ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในกฎหมาย ปปช. 
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 
เพิ่มขึ้นร�อยละ 90 
 

- X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

5 จัดทําคู�มือผลประโยชน�ทับซ�อนและให�ความรู�
เรื่องผลประโยชน�ทับซ�อนให�กับบุคลากร 

ร�อยละความสําเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดทําคู�มือผลประโยชน�ทับซ�อน จํานวน 1 เล�ม 
เชิงคณุภาพ 
- คู�มือผลประโยชน�ทับซ�อน สมบูรณ� อ�านเข�าใจง�าย  
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีคู�มือผลประโยชน�ทับซ�อนในการปฏิบัติ
ราชการ 

- X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

6 โครงการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู�มี
คุณธรรมจริยธรรมและให�บริการประชาชน
ดีเด�น 

ร�อยละผู�เข�าร�วมโครงการ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในวัตถุประสงค�ของ

- X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 



 

โครงการ ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป3น
แบบอย�างที่ดี 
 

7 จัดทําคู�มือการให�บริการและปรับปรุงศูนย�
ข�อมูลข�าวสาร  การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของ
ประชาชน ต�อองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน  
 

จํานวนเล�ม เชิงปริมาณ  
- จัดทําคู�มือผลการให�บริการ จํานวน 1 เล�ม 
เชิงคณุภาพ 
- คู�มือผลการให�บริการ สมบูรณ� อ�านเข�าใจง�าย  
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีคู�มือการให�บริการในการปฏิบัติราชการ 

- X X X สํานักงาน
ปลัด  

 
 

ยุทธศาสตร�ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให�เป3นคนดี 
กลยุทธ�ที่  2 ส�งเสริมให�บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลําดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชีว้ดัโครงการ เปHาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ป�ที่
ดําเนินการ 

ผู8รับผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 จัดทําประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของ
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
 

ร�อยละความสําเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดทําประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริต 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจเรื่องการต�อต�านการทุจริต 
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีประกาศ เจตจํานงต�อต�านการทุจริต 

- X - - งานการ
เจ�าหน�าที่ 



 

2 กิจกรรมมาตรการสร�างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

ร�อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จํานวนหนังสือที่ประชาชนหรือหน�วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได� 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหน�วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานบริหารงานด�วยความโปร�งใส ตรวจสอบได� 

- X X X ทุกส�วน
ราชการ 

3 โครงการเผยแพร�ข�อมูลด�านการจัดซื้อ-จัดจ�าง ร�อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร�อยละของจํานวนโครงการที่เป}ดเผยข�อมูลการจัดซื่อจัก
จ�าง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหน�วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานบริหารงานด�วยความโปร�งใส ตรวจสอบได� 

- X X X กองคลัง 
งานพัสดุ 

4 มาตรการยกระดับการคุณภาพการให�บริการ
ประชาชน  
 

ร�อยละความพึงพอใจ  เชิงปริมาณ  
- จํานวนครั้งในการให�บริการกับประชาชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหน�วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน� 
- ประชาชนได�รับความสะดวกในการมารับบริการ 

25,000 X X X งาน
วิเคราะห�

นโยบายและ
แผน 

5 การพัฒนาพนักงานส�วนตําบลที่อยู�ระหว�าง
ทดลองปฏิบัติราชการ 
 

ร�อยละผู�เข�ารับการพัฒนา  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหม�ได�รับการพัฒนา ร�อยละ 100 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม�เข�าใจบริบทในการทํางาน ร�อยละ 
90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป3นเจ�าหน�าที่รัฐที่ดี 

- X - - งานการ
เจ�าหน�าที่ 



 

6 
 
 
 
 
 

จัดส�งบุคลากรเข�ารับการอบรมด�านวินัยและ
รักษาวินัยในการทํางาน 

ร�อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�ารับการอบรม ร�อยละ 60 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรผ�านการอบรมมีความรู� ร�อยละ 80 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน 

30,000 X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

ยุทธศาสตร�ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป3นผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให�ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค�กร ในอนาคต  

ลําดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชีว้ดัโครงการ เปHาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ป�ที่
ดําเนินการ 

ผู8รับผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 ส�งบุคลากรเข�าร�วมโครงการที่เกี่ยวกับภาวะการ
เป3นผู�นํา 
 

ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานส�วนตําบลได�รับการพัฒนาภาวะการเป3นผู�นํา 
ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส�วนตําบลสามารถปฏิบัติหน�าที่ความเป3นผู�นํา 
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีภาวะการเป3นผู�นําและบังคับ
บัญชาได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

50,000 X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 

2 ส�งบุคลากรเข�ารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน 
 

ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- ปลัด หัวหน�าส�วนราชการ ได�รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงาน ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหน�าส�วนราชการสามารถปฏิบัติหน�าที่อย�างมี
ประสิทธิภาพ ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 

50,000 X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 



 

- หน�วยงานมีสายงานผู�บริหารที่มีภาวะการเป3นผู�นําและ
บังคับบัญชาได�อย�างมปีระสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร�ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป3นผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ�ที่ 2 ส�งเสริมและพัฒนาให�บุคลากรร�วมมือกับเครือข�าย หน�วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลําดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชีว้ดัโครงการ เปHาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ป�ที่
ดําเนินการ 

ผู8รับผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 โครงการปลูกต�นไม�เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียวลดภาวะ
โลกร�อนในเขตพื้นที่ตําบลโนนทัน 

ร�อยละผู�เข�าร�วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข�าใจวัตถุประสงค�ของโครงการ ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล�อมน�าอยู� 

- X X X กองสธารณ
สุขและ

สิ่งแวดล�อม 
และทุกส�วน

ราชการ
ร�วมกัน 

2 โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและ
เยาวชนองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
“เด็กไทยโตไปไม�โกง” 

ร�อยละผู�เข�าร�วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนเข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- ตําบลโนนทัน มีเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ 

350,000 X X X สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการ อบต.เคลือ่นที่ บริการด�วยใจรับใช�
ประชาชน 

ร�อยละของส�วนราชการไป
จัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส�วนราชการสังกัด อบต.โนนทันร�วมจัดกิจกรรม ร�อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร�อยและสมบูรณ� ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 

20,000 X X X ทุกส�วน
ราชการ 



 

- ประชาชนได�รับความสะดวกในการติดต�อราชการ 
ยุทธศาสตร�ที่  4 การสร�างวัฒนธรรมในองค�กรให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และร�วมกันพัฒนา 
กลยุทธ�ที่ 1 ส�งเสริมให�บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก�ไขในผลงานของตน 

ลําดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชีว้ดัโครงการ เปHาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ป�ที่
ดําเนินการ 

ผู8รับผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร�างระบบพี่
เลี้ยงในองค�กร ทุกงานใน อบต.โนนทัน 

ร�อยละของผู�มาตดิต�อ
ราชการงานการเจ�าหน�าที่ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดต�อราชการงานการเจ�าหน�าที่ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- ผู�มาติดต�อราชการงานการเจ�าหน�าที่มีความพึงพอใจ 
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีงานการเจ�าหน�าที่ทีมีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกส�วน
ราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสร�างส�วนราชการเป3นองค�กร
เรียนรู� เช�น จัดทําคู�มือการปฏิบัติราชการ แผ�น
พับ คู�มือการทํางาน  กฎระเบียบการปฏิบัติ
ราชการในสายงานของตนเพื่อเผยแพร�ให�กับ
บุคลากรในสังกัด 
 

ร�อยละบุคลากรในสํานักงาน
(เฉพาะพนักงานส�วนตําบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทําคู�มือปฏิบัติราชการ ร�อยละ 50 
เชิงคณุภาพ 
- คู�มือผลการปฏิบัติราชการ สมบูรณ� อ�านเข�าใจง�าย  
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีคู�มือในการปฏิบัติราชการ 
 

- X X X ทุกส�วน
ราชการ  

 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร�ที่  4 การสร�างวัฒนธรรมในองค�กรให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และร�วมกันพัฒนา 
กลยุทธ�ที่ 2 ส�งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู�ร�วมกันภายในองค�กร  เพื่อเป3นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลําดบั กจิกรรม/โครงการ ตวัชีว้ดัโครงการ เปHาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ป�ที่
ดําเนินการ 

ผู8รับผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนของส�วนราชการ 

ร�อยละของการเข�าร�วม
ประชุมประจําเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�ารวมประชุมประจําเดือนร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- ส�วนราชการ จัดทําการนําเสนอผลงานประจําเดือน 
 ร�อยละ 90  
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานรู�การเคลื่อนไหวและการดําเนินงานของแต�ละ
สวนราชการอย�างต�อเนื่อง 
 

- X X X ทุกส�วน
ราชการ 

2 โครงการจัดการความรู�ในองค�กร (knowledge 
Management /KM) 

ร�อยละความสําเร็จ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมโครงการ การจัดการความรู� (KM) ของ
หน�วยงาน  ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความรู�เข�าใจวัตถุประสงค�ของโครงการ ร�อย
ละ 80  
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานได�จัดการเรียนรู�ร�วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู�
งานร�วมกัน 
 

100,000 X X X ทุกส�วน
ราชการ 

3 โครงการส�งเสริมการทํางานเป3นทีม ร�อยละความสําเร็จ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมโครงการการทํางานเป3นทีม ร�อยละ 90 

250,000 - X 
- งานการ

เจ�าหน�าที่ 



 

เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร�อยละ 90  
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร�อมขับเคลื่อนงานของ
องค�กรได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

4 กิจกรรมเสริมสร�างความสัมพันธ�ในอันดีให�กับ
บุคลากร (กิจกรรมย�อยตามสถานการณ� ปWละไม�
น�อยกว�า 5 กิจกรรม) 
 
 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ของ
เป>าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ดําเนินกิจกรรม ไม�น�อยกว�า ร�อยละ 90 ของเป>าหมาย 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร�อยละ 90  
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร�อมขับเคลื่อนงานของ
องค�กรได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกส�วน
ราชการ 

5 โครงการสํารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ
บุคลากร 
 
 

ร�อยละบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร�อยละ ร�อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน ร�อยละ 90  
เชิงประโยชน� 
- หน�วยงานรับทราบปCญหาและความต�องการในเบื้องต�น
ของบุคลากร 
 

- X X X งานการ
เจ�าหน�าที่ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


