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1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนา องค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)
โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของ บุคลากร องค์ความรู้ และการ บริหาร จัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน ส่วนตาบล จังหวัด ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบล มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน ส่วนตาบล ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห ากษัตริย์ทรงเป็นประมวลและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น
พนักงานส่วนตาบล ที่ดี โดย องค์การบริหารส่วนตาบล ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบล จังหวัด ขอนแก่น (ก.อบต.) กาหนดเช่นการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้หาก องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การ
บริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมกา ร
พนักงานส่วนตาบล กาหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมการพัฒนา พนักงานส่วนตาบล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานั กงานคณะกรรมการกลาง พนักงาน
ส่วนตาบล (ก.กลาง) สานักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต..จังหวัด ) องค์การบริหารส่วนตาบล ต้น
สังกัดหรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบล ต้นสังกัด หรือ
องค์การบริหารส่วนตาบล ต้นสังกัดร่วมกับส่วนร าชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล จังหวัด ขอนแก่น ดังกล่าว กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนการพัฒนา บุคลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.กลาง.) กาหนดโดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลา 3 ปีตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ๆ
เพื่ อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอ มัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2561– 2563 ขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็ นการพัฒนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย
2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็น
การดาเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะปฏิบัติ หรือ
ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือเพื่อให้บุคลากร
มีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดาเนินการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทางานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการงาน
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นก ระบวนการที่จะเสริมสร้างและ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการทางาน
อันจะนาวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการทางาน
เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่าง ๆ
ที่ดาเนินการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถทางานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่
โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดาเนินการเพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพื่อให้เหมาะสมในการนาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3. วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
3.1 เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด
(Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
3.2 เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงา น
อย่างมีประสิทธิผล
3.3 เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ และโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้คว ามร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
4. เป้าหมายในการพัฒนา
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม
และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2561 – 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากร มีความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2561 -2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากจานวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา
4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนบรรลุตามเป้าหมาย
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5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้แต่งตั้งคณะกรรมก ารจัดทาแผน อัตรากาลัง 3 ปี
(2561-2563) และแผนพัฒนาบุคลากร ตามคาสั่ง องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ที่ /2560 ลงวันที่
18 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
- หัวหน้าสวนราชการ
กรรมการ
- นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ร่วมพิจารณาจัดทาแผนพัฒนา พนักงานส่วนตาบล ของ
บุคลากรในสังกัดให้ครอบคลุม ดังนี้
5.1 กาหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาวิธีการพัฒนาระยะเวลาและงบประมาณใน
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละสายงานที่ดารงอยู่ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรอาจประกอบด้วย
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒ นาบุคลากรวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจาเป็นและความ
เหมาะสม อาจประกอบด้วย
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
(5) การสอนงานการให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
5.4 พิจารณาจัดสรร งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
สาหรับการพัฒนา พนักงานส่วนตาบล ตามแผนการพัฒนา บุคลากรให้ครอบคลุม โดยคานึงถึงความประหยัดคุ้มค่า
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
5.5 พิจารณากาหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะ หลักที่จาเป็น ต่อการปฏิบัติ
ราชการให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(4) การบริการเป็นเลิศ
(5) การทางานเป็นทีม
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5.6 พิจารณาจัด การเรียนรู้ ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาบล บ้านแหวน เพื่อให้เ ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระทุกโอกาส
เพื่อสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
6. ขั้นตอน ในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ฯ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ กาหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
6.1.3 เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวน
หม่อน และส่งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
6.1.4 จัดส่งแผนพัฒนา พนักงานส่วนตาบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ พนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่นให้ความเห็นชอบ พร้อมแผนอัตรากาลัง 3 ปี
6.1.5 ประกาศใช้แผนพัฒนา บุคลากร และจัดส่งแผนให้อาเภอ และจังหวัด และส่วน
ราชการในสังกัดตามสมควร
แนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
Input

Process

Output

Outcome

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนหม่อน
 นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล
 การพัฒนาแผนงาน
 เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ประจาปี 2561 2563
 บทบาท อานาจหน้าที่
ของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวนหม่อน
 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนตาบล ประจาปี

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
 วิเคราะห์SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก

 แผนพัฒนา
บุคลากร
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวน
หม่อน ประจาปี
งบประมาณ
2561 -2563

 พนักงานส่วนตาบล
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ตาบลสวนหม่อน
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ

 กาหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ตาบล
 กาหนด
รายละเอียด
แผนงาน โครงการ
ตัวชี้วัด
การติดตาม และ
การประเมินผล

Impact

 พนักงานส่วนตาบล
ทุกระดับมี
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน
 พนักงานส่วน
ตาบลทุกระดับ
บริการประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตาบล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4 จัดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้เป็นคนดี

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้เป็นคนมี
ความรู้คู่ความดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลทุกระดับเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนตาบลทุกระดับ ให้
ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ใน
อนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนตาบล
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนตาบล
นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลยอมรับใน
ผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพือ่ เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลนาความรู้ที่
มีแบ่งปันให้กับพนักงานส่วนตาบลร่วมกัน
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8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมื อในการประเมินสถานการณ์
สาหรับ องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหาร กาหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการ
ทางาน ขององค์กร
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิ เคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยั งมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมา จากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกาลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยห รือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภ าพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงาน นขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัด ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

หน้า | 7
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง S
บุคลากรมีการทางานเป็นทีม และสามัคคีกัน
บุคลากรมีจิตบริการ
บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร
ผู้บริการปกครองแบบครอบครัว
สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
จุดแข็ง(ต่อ) S
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอานวย
ความสะดวกทั่วถึง
ขอบเขตการทางานมีความชัดเจน
โอกาส O
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ให้
โอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการ
ปฏิบัติงาน
มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
มีอิสระในการแสดงคว ามคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ให้
ความสาคัญต่องานการเจ้าหน้าที่
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้ให้
สวัสดิการแก่พนักงานตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

จุดอ่อน W
ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ
ทางานแทนกันไม่ได้
ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรขาดทักษะในการทางาน
ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร
ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
จุดอ่อน(ต่อ) W
ในองค์กร
บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และพัฒนางาน
อุปสรรค/ข้อจากัด T
บุคลากรภายนอกงานก ารเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่
นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม
ไม่มีความชัดเจน ขาดแนวทางในการ
ดาเนินการที่ถูกต้อง

การกาหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา
1. องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้ ยึดหลักสมรรถนะ หลัก ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากาหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึง่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวนหม่อน
ได้ประกาศใช้ เป็นตัวกาหนดในการประเมินผลการปฏิ บัติงานของพนักงานส่วนตาบล
ทุกๆ 6 เดือน ดังนี้
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
 การบริการเป็นเลิศ
 การทางานเป็นทีม
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2. ตาแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอานวยการท้องถิ่นเป็นสายงานของผู้บริหาร
องค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้กาหนด แนวทางสาหรับการพัฒนาเพื่อทาหน้าที่ผู้ บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้
 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
 ความสามารถในการเป็นผู้นา
 ความสามารถในการพัฒนาคน
 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. ตาแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวนหม่อน ได้กาหนด สมรรถนะประจาสายงาน ตามมาตรฐาน กาหนดตาแหน่งและระดับที่ดารง
ตาแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจาของแต่ละตาแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างบางตาแหน่ง ซึง่
เป็นไปตามประกาศของ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ในเรื่องของการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ประจาปี
และต้องดาเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน
9. การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลรายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของ ตนโดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงานแผนพัฒนา
รายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสาหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ
ความสามารถ และศักยภาพในการทางานสาหรับตาแหน่งที่สูงขึ้ นต่อไปในอนาคตหรือตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนกาหนดขึ้น
ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อนตาแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่ างๆ แต่เมื่อได้มีการดาเนินกิจกรรม
ตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถหรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชา
คาดหวังมีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทางเป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการเชื่อมโยงความต้อ งการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับ
หน่วยงานย่อยและส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน มีเจตนารมณ์สาคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหาร พนักงานส่วนตาบล จากเดิมที่เน้นพัฒนา พนักงานส่วนตาบล ให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นการให้ พนักงานส่วนตาบล เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึกและเป็นแรงผลักดันต่อความสาเร็จของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน รวมทั้งให้ พนักงานส่วนตาบล ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผลบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน
รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการนาหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
บุคลากรมีพื้นฐานสมรรถนะตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนกาหนด
ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเ นื่องแล้วบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายอันจะมีผล
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เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทาให้บุคลากรมี
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนยิ่งขึ้นต่อไป
ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบด้วย ความหมายประโยชน์บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทา
แผนพัฒนารายบุคคลรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึง่ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารระดับสูง- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ
3. เจ้าหน้าที่- นักทรัพยากรบุคคล
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังตารางต่อไปนี้
กลุ่มบุคคล
บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายกองค์การบริหาร
 สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่กาหนด
ส่วนตาบลสวนหม่อน
ขึ้น
 อนุมัติให้การจัดทา IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องทุกปี
 ติดตามผลการจัดทา IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการนา
แผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง
 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพั ฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนหม่อน
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง









นักทรัพยากรบุคคล






ทาความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทา IDP
ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กาหนดขึ้น
ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน
ของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน
ทาความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรเป็นรายบุคคล
กาหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น
มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง
ทาความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากาหนดขึ้นด้วย
ความเต็มใจและตั้งใจ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกาหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาตนเอง
หาวิธีการในการทาให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่
รับผิดชอบประสบความสาเร็จ
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ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผู้อื่น

การสารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด เริ่มจากนายก องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เชิญ
ปลัด และ หัว หน้าส่วนราชการ ประชุม ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสารวจตนเอง ว่า หน่วยงาน
หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ล ะส่วนราชการไปสารวจตัวเอง โดยการทางาน
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและลูกน้อง ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการ และให้บุคลากรประเมิน
ตนเองส่งงานการเจ้าหน้าที่ตามตาราง
แบบฟอร์มสอบถามเพื่อจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลรายบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ส่วนราชการ...............................................................
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...............................................................ตาแหน่ง.............................ระดับ....................................
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยตาแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................................
7. ...................................................................................................................................................
การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้
1. ระดับความรู้/ทักษะ (1)
0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ
1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะนาปใช้งานจาเป็นต้องมีที่ปรึกษา
2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความมั่นใจที่จะนาไปใช้งาน
3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาได้
2. ระดับความจาเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2)
0 – ไม่มีความจาเป็น ไม่ได้ใช้งาน
1 – มีความจาเป็นบางครั้งที่ต้องนามาใช้งาน
2 – มีความจาเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง
3 – จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนามาใช้งาน
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3. ระดับความต้องการในการพั ฒนา (3)
0 – ไม่ต้องพัฒนา
1 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว
2 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง
3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน
ตารางลงคะแนน
คาอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยนาค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3)

คุณลักษณะ

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตังเอง)
ระดับความ
ระดับ
ระดับที่พึง
ต้องการ
ปัจจุบัน
ประสงค์
พัฒนา
(1)
(2)
(3)

สมรรถนะหลัก(พนักงานทุกระดับชั้น)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร)
1. การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้นา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจาสายงาน (พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนตาบล)ตามระดับ ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
1.ิ………………………………………………………………………………..
2.ิ………………………………………………………………………………..
3.ิ………………………………………………………………………………..
4.ิ………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ
1.ิ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.ิ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.ิ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.ิ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หลักสูตรและตารางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลรายบุคคล
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องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
วิธีการ
ตาแหน่ง
ทักษะที่ต้องพัฒนา
ช่วงเวลาพัฒนา
พัฒนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล , 1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
2.สมรรถนะประจาผู้บริหาร
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
ตาบล
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ตาแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ
แผนงาน งบประมาณ การคลัง งาน
ช่าง งานอานวยการ งานสาธารณสุข
งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษา ให้เข้าร่วมอบรมใน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ดูงาน
แต่ละโอกาส
ตาแหน่ง เช่น งานตรวจสอบภายใน
งานการคลัง งานงบประมาณ งาน
สวัสดิการ งานการเงิน การบัญชี การ
จัดเก็บ งานพัสดุฯลฯ
สานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาผู้บริหาร
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส
งานอานวยการ งานบริหารงานทั่วไป
งานประสานงานทั่วไป งานสภา งานรัฐ
พิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ชานาญการ
2.สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส
ตาแหน่งเช่น งานแผน งบประมาณ
ข้อบัญญัติฯลฯ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ 1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส
ตาแหน่งเช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ
งานประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา งาน
สรรหา งานเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน งานเครื่องราช งานเขียน
โครงการ งานฝึกอบรม งานบริการ ฯลฯ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
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เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชานาญงาน

ลูกจ้างประจา
พนักงานสูบน้า (ถ่ายโอน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์

3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส
ตาแหน่งเช่นงานสวัสดิการชุมชน งาน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส
ตาแหน่งเช่น งานอานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานที่
ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส
ตาแหน่งเช่นงานเฝ้าระวังภัย การช่วย
ภัย งาน กู้ชีพ อพปร. ฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
ซ่อมบารุง เครื่องสูบน้า และงานบริการ
อื่น ๆ ฯลฯ

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส

1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจาสายงาน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งเช่น งานแผน งบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯลฯ

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส

1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส
ตาแหน่งเช่น งานอานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณงานสภา
งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น
1.สมรรถนะหลัก
2.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
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คนงานทั่วไป

นักการภารโรง

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตาแหน่งเช่น เรียนรู้การบารุงรักษา
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส
เครื่องยนต์ มารยาทการใช้รถใช้ถนน
เครื่องหมายจราจรฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ศึกษา ให้เข้าร่วมอบรมใน
ตาแหน่ง เช่น งานบารุงรักษาต้นไม้
ดูงาน
แต่ละโอกาส
สนามหญ้า งานบารุงรักษาเครื่องยนต์
ประชุม
ในเบื้องต้น งานออกแบบและตกแต่ง
ชี้แจง
ต้นไม้เล็กใหญ่ งานตัดหญ้าสองข้างทาง
งานเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ศึกษา ให้เข้าร่วมอบรมใน
ตาแหน่ง เช่น การเปิด-ปิดสานักงาน
ดูงาน
แต่ละโอกาส
ดูแลอาคารสานักงาน งานเตรียมสถานที่ ประชุม
จัดกิจกรรมฯลฯ
ชี้แจง
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานอานวยการ งาน
บริหาร งานการคลัง งานงบประมาณ
งานสวัสดิการ งานการเงิน การบัญชี
การจัดเก็บ งานพัสดุฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจาสายงาน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งเช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ สานักงาน
งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ ประกวด
ราคาพัสดุ ฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจาสายงาน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งเช่น งานจัดเก็บ งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร งานการเงิน ฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจาสายงาน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งเช่น งานการเงิน การบัญชี

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา ให้เข้าร่วมอบรมใน
ดูงาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส
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งานควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา
ใบสาคัญ ฯลฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง

นายช่างโยธา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจาสายงาน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง งานการเงิน การบัญชี งาน
ควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา ใบสาคัญ
ฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง งานเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
งานแผนที่ภาษี, งานจัดเก็บภาษีฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจาสายงาน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งเช่น งานอานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
สภา งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา ให้เข้าร่วมอบรมใน
ดูงาน
แต่ละโอกาส
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา
ให้เข้าร่วมอบรม
ดูงาน
ในแต่ละโอกาส

1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาผู้บริหาร
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
งาน
แต่ละโอกาส
ตาแหน่ง งานออกแบบและก่อสร้าง งาน
สาธารณูปโภค งานผังเมือง งาน
บารุงรักษาและบูรณะถนน
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
งาน
แต่ละโอกาส
ตาแหน่งงานออกแบบและก่อสร้าง งาน
สาธารณูปโภค งานผังเมือง งาน
บารุงรักษาและบูรณะถนน
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจาสายงาน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งงานออกแบบและก่อสร้าง งาน

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส
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สาธารณูปโภค งานผังเมือง งาน
บารุงรักษาและบูรณะถนน
กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ

นักวิชาการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาผู้บริหาร
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
งาน
แต่ละโอกาส
ตาแหน่งเช่น งานบริหารงานการศึกษา
งานอานวยการ งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม งาน
การศาสนาฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
งาน
แต่ละโอกาส
ตาแหน่งเช่น งานประเมินผลการศึกษา
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม งานการศาสนาฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
ตาแหน่งเช่น งานการสอน การดูแลเด็ก
งาน
แต่ละโอกาส
ปฐมวัย การเขียนโครงการ งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

หน้า | 17
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตาบล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
25 25 25
61 62 63

1

โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตาบล ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงานร้อยละ 90
ตาบลประจาปี
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ
90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

100,000

X

X

X

งานการ
เจ้าหน้าที่

2

โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักให้กับบุคลากร

งบประมาณ
ประจาปี

X

X

X

ทุกส่วน
ราชการ

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90

เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ 90

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

หน้า | 18
3

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม
การทางานของแต่ละสายงานจากหน่วยงานอื่น

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 90 ประจาปี
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

X

X

X

ทุกส่วน
ราชการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตาบล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

1

กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้ ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พนักงานส่วนตาบลในสายงานของตนเอง

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
ประจาปี
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ที่มีความรู้ความสามารถเติบโตใน
สายงานร้อยละ 90

2

จัดทาฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

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

ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

งบประมาณ
ประจาปี

ระยะเวลา/ปีที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
25 25 25
61 62 63
งานการ
X
X
X
เจ้าหน้าที่

X

X

X

งานการ
เจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตาบล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุกระดับ
ลาดับ
1

กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากร

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์

งบ
ประมาณ
งบประมาณ
ประจาปี

ระยะเวลา/ปีที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
25 25 25
61 62 63
กอง
X
X
X
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีพร้อมปฏิบัติงานร้อยละ 90

2

โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้

ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน

3

กิจกรรม 5 ส.

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุไฟไหม้
ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้และสามารถทาหน้าที่ของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไฟไหม้
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้และเข้าใจขั้นตอน 5 ส ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90
“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

งบประมาณ
ประจาปี

X

X

X

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

งบประมาณ
ประจาปี

X

X

X

ทุกส่วน
ราชการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้เป็นคนดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ
ต่อกิจกรรม

1

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับบุคลากร

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม

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

งบประมาณ
ประจาปี

2

มาตรการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต

ร้อยละผู้ได้รับการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต

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

งบประมาณ
ประจาปี

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

ระยะเวลา/ปีที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
25 25 25
61 62 63
- X
งานการ
X
เจ้าหน้าที่

X

-

X

งานการ
เจ้าหน้าที่
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3

จัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร

จานวนเล่ม

4

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตาบล ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชน
ดีเด่น , พนักงานดีเด่น

5

จัดทาคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสวน
หม่อน

จานวนเล่ม

เชิงปริมาณ
- จัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 10 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย
ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี

งบประมาณ
ประจาปี

X

-

-

งานนิติการ

งบประมาณ
ประจาปี

X

X

X

สานักปลัด

เชิงปริมาณ
- จัดทาคู่มือผลการให้บริการ จานวน 10 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- คู่มือผลการให้บริการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย
ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัติราชการ

งบประมาณ
ประจาปี

X

X

X

สานักปลัด

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้เป็นคนดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

จานวนผู้เข้าร่วมประกาศ

เชิงปริมาณ
- จัดทาประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต

1

จัดทาประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

2

กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตาบล

ร้อยละความพึงพอใจ

3

โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ร้อยละความพึงพอใจ

งบ
ประมาณ
งบประมาณ
ประจาปี

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- จานวนหนังสือที่ประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ประจาปี
ตรวจสอบได้
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทางานของหน่วยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- ร้อยละของจานวนโครงการที่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื่อจัก ประจาปี
จ้าง
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทางานของหน่วยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

ระยะเวลา/ปีที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
25 25 25
61 62 63
ทุกส่วน
X
ราชการ

X

X

X

ทุกส่วน
ราชการ

X

X

X

กองคลัง
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4

มาตรการยกระดับการคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน

ร้อยละความพึงพอใจ

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- จานวนครั้งในการให้บริการกับประชาชน
ประจาปี
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทางานของหน่วยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการ

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

X

X

X

ทุกส่วน
ราชการ

หน้า | 25
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลทุกระดับเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนตาบลทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

1

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับภาวะการ ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้นา

2

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาภาวะการเป็น ประจาปี
ผู้นา ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัตหิ น้าที่ความเป็น
ผู้นา ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มีภาวะการเป็นผู้นาและ
บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
ประจาปี
การบริหารงาน ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มีภาวะการเป็นผู้นาและ
บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

ระยะเวลา/ปีที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
25 25 25
61 62 63
ทุกส่วน
X
ราชการ

X

-

-

ทุกส่วน
ราชการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลทุกระดับเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนตาบลร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

1

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะ ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
โลกร้อนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
สวนหม่อน

2

มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านการป้องกันการทุจริต

3

โครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลเคลื่อนที่
บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน

ร้อยละของส่วนราชการไป
จัดกิจกรรม

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
25 25 25
61 62 63
X
X สานักปลัด,
กอง
สาธารณสุข

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู่
เชิงปริมาณ
- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- ตาบลบ้านแหวน มีเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ

งบประมาณ
ประจาปี

งบประมาณ
ประจาปี

X

X

X

กอง
การศึกษา

เชิงปริมาณ
- ส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ร่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

งบประมาณ
ประจาปี

X

X

X

ทุกส่วน
ราชการ

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
งบ
ประมาณ

ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

1

กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบคู่
บัดดี้ในองค์กร ในงานการเจ้าหน้าที่

ร้อยละของผู้มาติดต่อ
ราชการงานการเจ้าหน้าที่

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

งบประมาณ
ประจาปี

2

จัดทาคู่มือ กฎระเบียบการปฏิบัติราชการใน
สายงานของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
สังกัด

จานวนเล่ม

เชิงปริมาณ
- บุคลากรจัดทาคู่มือปฏิบัติราชการ ร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ
- คู่มือผลการปฏิบัติราชการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย
ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบัติราชการ

งบประมาณ
ประจาปี

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

ระยะเวลา/ปีที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
25 25 25
61 62 63
สานักงาน
X
X
X
ปลัด

X

X

X

สานักงาน
ปลัด

หน้า | 28
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

1

ประชุมประจาเดือน และนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจาเดือนของส่วนราชการ

2

โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM)

งบ
ประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือน

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจาเดือนร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ส่วนราชการ จัดทาการนาเสนอผลงานประจาเดือน
ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการดาเนินงานของแต่ละ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ
ประจาปี

ร้อยละความสาเร็จ

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

งบประมาณ
ประจาปี

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”

ระยะเวลา/ปีที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
25 25 25
61 62 63
ทุกส่วน
X
X
X
ราชการ

X

X

X

ทุกส่วน
ราชการ
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แผนการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ ๒๕61-2563
ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
๑
อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
2
อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
3
อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
4
อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
๕
อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง

เป้าหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ
ปี 2561-2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ
งบประมาณประจาปี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”
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ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล(ต่อ)
๖
อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
๗
อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
8
อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
9
อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
10 อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ

นิติกร

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

นักพัฒนาชุมชน

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

นักทรัพยากรบุคคล

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

เจ้าพนักงานธุรการ

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี
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ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
กองคลัง
11 อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
12 อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
13 อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
14 อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”
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ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
เป้าหมาย
กองช่าง
15 อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ผู้อานวยการกองช่าง
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
16 อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง

ระยะเวลาดาเนินการ

ลาดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
เป้าหมาย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
18 อบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

ปี 2561-2563

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

งบประมาณประจาปี

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ ”
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ภาคผนวก
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