
หลักเกณฑ�การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
การกําหนดสมรรถนะเพือ่ใช!ในการพฒันา 

1. องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก ได�ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเป&นต�อการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับช้ัน มากําหนดเป&นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเมืองแก  ได�ประกาศใช�เป&นตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลทุก  6 
เดือน ดังน้ี 

� การมุ�งผลสัมฤทธ์ิ 
� การยึดมั่นในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม 

� ความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน 
� การบริการเป&นเลิศ 

� การทํางานเป&นทีม 
2. ตําแหน�ง บรหิารงานท�องถ่ินและอํานวยการท�องถ่ิน  เป&นสายงานของผู�บรหิาร องค�การ

บรหิารส�วนตําบลเมืองแกได�กําหนด แนวทางการสําหรบัการพัฒนาเพ่ือทําหน�าทีผู่�บริหารที่ดีในป8จจุบันและ
อนาคต พร�อมกบัเตรียมก�าวข้ึนเป&นผู�บรหิารระดับมืออาชีพ  ดังน้ี 

� การเป&นผู�นําในการเปลี่ยนแปลง 
� ความสามารถในการเป&นผู�นํา 

� ความสามารถในการพัฒนาคน 
� การคิดเชิงกลยุทธ� 

3. ตําแหน�งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู�บริหารท�องถ่ิน อํานวยการท�องถ่ิน องค�การ
บริหารส�วนตําบลเมืองแก ได�กําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งและระดับที่ดํารง
ตําแหน�งอยู�ตามสายงานประจําของแต�ละตําแหน�ง ยกเว�น  พนักงานจ�างบางตําแหน�ง ซึ่งเป&นไปตามประกาศ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป; และต�องดําเนินการ
ทุก  6 เดือน  เช�นกัน  

 

9. การจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร พนกังานส�วนตําบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช�วยให�บุคลากรในหน�วยงานสามารถปฏิบัติงานได�บรรลุตามเป<าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงค�หลักในการพัฒนาจุดอ�อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน�วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ  ว�า IDP จึงเป&นแผนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร�อมให�มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหน�งที่สูงข้ึนต�อไปในอนาคต หรือตามเส�นทาง
ความก�าวหน�าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกกําหนดข้ึน  
 ดังน้ัน IDP จึงไม�ใช�กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนตําแหน�งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให�ผลตอบแทนในรูปแบบต�าง ๆ แต�เมื่อได�มีการดําเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย�างเป&นระบบบนเกณฑ�ข้ันพ้ืนฐานของระดับความรู� ความสามารถ หรือสิ่งที่
ผู�บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป&นข�อผูกพันหรือข�อตกลงในการเรียนรู�ร�วมกัน IDP ก็



จะเป&นเครื่องมือสําคัญในการเช่ือมโยงความต�องการของพนักงานรายบุคคลให�ตอบรับหรือตอบสนองต�อความ
ต�องการในระดับหน�วยงานย�อย และส�งผลให�บรรลุเป<าหมายขององค�การได� 
  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  มีเจตนารมณ�สําคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต�อระบบบริหารพนักงานส�วนตําบล จากเดิมที่เน�นพัฒนาพนักงานส�วนตําบลให�มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด�าน มาเป&นการให�พนักงานส�วนตําบลเป&นผู�รู�รอบ รู�ลึก และเป&นแรงผลักดันต�อความสําเร็จของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  รวมทั้งให�พนักงานส�วนตําบลปฏิบัติงานโดยมุ�งเน�นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลชุมแสง จึงต�องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู� ความสามารถของตนเองให�สามารถตอบสนองต�อภารกิจของหน�วยงานได�อย�างรวดเรว็ 
และมีประสิทธิภาพ โดยมุ�งเน�นการนําหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให�บุคลากรมีพื้นฐานสมรรถนะตามที่องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกกําหนด  
 ด�วยเหตุน้ี องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  จึงจําเป&นต�องมีการดําเนินการในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเป&นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให�แก�บุคลากรทุกระดับช้ัน หากมีการดําเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย�างเป&นระบบและต�อเน่ืองแล�ว บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให�เกิดผลสัมฤทธ์ิต�อภารกิจที่ได�รับมอบหมาย อันจะมีผล
เช่ือมโยงไปสู�การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพ่ิมค�าจ�าง และค�าตอบแทน ทําให�
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน�ต�อองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกย่ิงข้ึนต�อไป  
 ดังน้ัน บุคลากรทุกระดับ จําเป&นต�องมีความรู� ความเข�าใจเบื้องต�นเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด�วย ความหมาย ประโยชน� บทบาทหน�าที่ของกลุ�มบุคคลที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับ
การทําแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช�ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีส�วนเกี่ยวข�องใน
การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด�วย 

1. ผู�บริหารระดับสงู   - นายกองค�การบรหิารส�วนตําบลเมืองแก 
2. ผู�บังคับบญัชาที่มผีู�ใต�บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน�าส�วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ�าหน�าที ่- นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค�กร – องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
บุคคลในแต�ละกลุ�มมีบทบาทและขอบเขตหน�าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต�อไปน้ี 

 
กลุ�มบุคคล บทบาท/ หน/าท่ีความรับผิดชอบ 

นายก อบต.เมอืงแก • สนับสนุนและผลักดันให�ผู�บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่
กําหนดข้ึน 

• อนุมัติให�การจัดทํา IDP เป&นกระบวนการหน่ึงทีผู่�บังคับบญัชาจะต�อง
ปฏิบัติอย�างต�อเน่ืองทุกป; 

• ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหว�างผู�บังคับบัญชากบับุคลากร พร�อมทัง้
การนําแผน IDP ไปใช�ปฏิบัติจริง 

• จัดสรรงบประมาณในการฝbกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต�ละป;อย�าง
ต�อเน่ือง  



กลุ�มบุคคล บทบาท/ หน/าท่ีความรับผิดชอบ 
ปลัด อบต.เมืองแก 
หัวหน�าส�วนราชการ 
ผู�ใต�บังคับบัญชาในแต�ละ
สายงาน ในแต�ละกอง 

• ทําความเข�าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค�ของการจัดทํา IDP 
• ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่กําหนดข้ึน 
• ประเมินขีดความสามารถของผู�ใต�บังคับบญัชา เพ่ือค�นหาจุดแข็งและ

จุดอ�อนของบุคลากรในงานทีม่อบหมายให�รบัผิดชอบในป8จจบุัน  
• ทําความเข�าใจถึงแหล�งหรอืช�องทางการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป&นรายบุคคล  
• กําหนดแนวทางหรือช�องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกบับุคลากร  
• ให�ข�อมูลป<อนกลับแก�บุคลากรถึงจุดเด�นและจุดที่บุคลากรต�องพัฒนา

ปรับปรงุให�ดีข้ึน  
• ช้ีให�บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรบัผิดชอบมากข้ึน  

นักทรัพยากรบุคคล • มีส�วนร�วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป&นจริง  
• ทําความเข�าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู�บังคับบัญชากาํหนดข้ึน

ด�วยความเต็มใจและต้ังใจ 
• ร�วมกับหัวหน�าส�วนราชการกําหนดแผนฯ เป<าหมายและวัตถุประสงค�ใน

การพัฒนาตนเอง  
• หาวิธีการในการทําให�เป<าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่

รับผิดชอบประสบความสําเรจ็  
• ประเมินความก�าวหน�าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรบัรู�ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู�อื่น 

องค�การบรหิารส�วนตําบล
เมืองแก 

• ประชุมพิจารณาให�นายกอนุมัติ เห็นด�วยกับการนําเอา IDP มาใช�ใน
องค�การบรหิารส�วนตําบลเมืองแก 

• จัดเตรียมแบบฟอร�มการทํา IDP ให�เป&นมาตรฐานเดียวกัน 
• ออกแบบและปรบัปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบรูณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบรหิารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ 
• ให�ความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกบัแนวทางการจัดทํา IDP แก�ผู�บริหาร

ทุกส�วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
• ให�คําปรึกษาและแนะนําแนวทางการจัดทําแผน IDP กับผู�บริหารและ

บุคลากร 
• ตอบข�อซักถามเกี่ยวกบัวิธีการจัดทําแผน IDP  
• หาช�องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสมัพันธ�เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตสํานึกของผู�บรหิารและบุคลากรในการจัดทํา IDP 
• ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู�บรหิารและบุคลากร 

 



ตารางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส�วนตําบลรายบุคคล 
องค�การบรหิารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําป;งบประมาณ  2561 – 2563 

ตําแหน�ง ทักษะที่ต�องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช�วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ใน 
ตําแหน�ง เช�น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช�าง งานอํานวยการ  
งานสาธารณสุข งานส่ิงแวดล�อม งานสภา ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

รองปลัด อบต.  
 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  
การคลัง งานช�าง งานอํานวยการ  งาน
สาธารณสุข งานส่ิงแวดล�อม งานสภา ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

สํานักปลัด    
หัวหน�าสํานักปลัด  1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3.  งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ เช�น งาน 
อํานวยการ  งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป  งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่
ไม�อยู�ในส�วนราชการอ่ืน 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักจัดการงานทั่วไป 4.  สมรรถนะหลัก 
5.  สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
6.  งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ เช�น งาน 
สาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม  งานบริหารงาน
ทั่วไป งานประสานงานทั่วไป  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานที่ไม�อยู�ในส�วนราชการอ่ืน 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง เช�น 
งานเล่ือนขั้น เล่ือนระดับ งานประเมินสวัสดิการ 
งานพัฒนา  งานสรรหา งานเงินเดือน ค�าจ�าง  
ค�าตอบแทน งานเครื่องราช งานเขียนโครงการ  
งานฝbกอบรม  งานบริการ  

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ใน 
ตําแหน�ง เช�น งานแผน งบประมาณ ข�อบัญญัติ
ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 



ตําแหน�ง ทักษะที่ต�องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช�วงเวลาพัฒนา 

นิติกร 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ใน 
ตําแหน�ง เช�น งานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา 
วินิจฉัยป8ญหากฎหมาย ร�าง และพิจารณาตรวจ
ร�างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข�อบังคับที่
เก่ียวข�องฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิชาการสาธารณสุข 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง
เช�น งานการวางแผนงาน  การประมวลและ
วิเคราะห�สถิติ เก่ียวกับการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม การวางแผนการให�บริการด�านต�างๆ
และข�อบังคับที่เก่ียวข�องฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

เจ�าพนักงานป<องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจําสายงาน 
3.  งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ วางแผน 
ป<องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ 
การให�คําแนะนา ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง 
แก�ไข เก่ียวกับงานป<องกันและระงับอัคคีภัย 
รวมทั้งภัยธรรมชาติและ 
สาธารณภัยอ่ืนๆ เช�น อุทกภัย วาตภัย 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

เจ�าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง  
เช�น งานอํานวยการ  งานบริหารงานทั่วไป  งาน
ประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  
งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม�อยู�ในส�วนราชการ
อ่ืน 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานจ/างตามภารกิจ    

ผู�ช�วยนักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง เช�น 
งานด�านการบริหารงานบุคคล ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยนักวิเคราะห�นโยบาย 
และแผน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง เช�น 
งานแผน งบประมาณ ข�อบัญญัติฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

 



ตําแหน�ง ทักษะที่ต�องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช�วงเวลาพัฒนา 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานป<องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ วางแผน 
ป<องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ 
การให�คําแนะนา ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง 
แก�ไข เก่ียวกับงานป<องกันและระงับอัคคีภัย 
รวมทั้งภัยธรรมชาติและ 
สาธารณภัยอ่ืนๆ เช�น อุทกภัย วาตภัย 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานสาธารณสุข 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง
เช�น งานการวางแผนงาน  การประมวลและ
วิเคราะห�สถิติ เก่ียวกับการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม การวางแผนการให�บริการด�านต�างๆ
และข�อบังคับที่เก่ียวข�องฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเป&นในการปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�ง  
เช�น งานอํานวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม�อยู�ในส�วนราชการอื่น 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานขับรถยนต� 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น เรียนรู�การบํารุงรักษาเครื่องยนต�  มารยาท
การใช�รถใช�ถนน เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานจ/างทั่วไป    
ภารโรง 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น การรักษาเวลาปjดเปjดสํานักงาน  งาน
บริการ งานทําความสะอาด มารยาทในการ
ต�อนรับ ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

คนงานประจํารถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น  ดูแลรักษาความสะอาด บํารุงรักษา  แก�ไข
ข�อขัดข�อง เล็ก ๆ น�อยๆ ของรถบรรทุกขยะ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
 
 

คนงานทั่วไป 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเป&นในการปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�ง เช�น 
งานรักษาความสะอาด งานบํารุงรักษา ต�นไม� สนาม
หญ�า  ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 



ตําแหน�ง ทักษะที่ต�องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช�วงเวลาพัฒนา 

กองคลัง    
ผู�อํานวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง  
เช�น  งานอํานวยการ  งานบริหาร งานการคลัง  
งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  งานการเงิน  
การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิชาการคลัง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานการเงินงานคลัง งานควบคุมฎีกา  การ
เขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บรายได�  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

เจ�าพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานจัดซ้ือ  จัดจ�าง  งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ� สํานักงาน  งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  
สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ลูกจ/างประจํา    
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและ
บัญชี (ลูกจ�างประจํา) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานจ/างตามภารกิจ    
ผู/ช�วยเจ/าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 
 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 



ผู�ช�วยนักวิชาการคลัง 
 
 
 
 
 

ตําแหน�ง 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 
 

ทักษะที่ต�องพัฒนา 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 

วิธีการ
พัฒนา 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 
 
 
 

ช�วงเวลาพัฒนา 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและ
บัญชี (ลูกจ�างประจํา) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�  1. สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง  
เช�น งานอํานวยการ  งานบริหารงานทั่วไป  งาน
ประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  
งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม�อยู�ในส�วนราชการ
อ่ืน 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานจ/างทั่วไป    
คนงานทั่วไป 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานรักษาความสะอาด งานบํารุงรักษา 
ต�นไม� สนามหญ�า  ฯลฯ 
 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

กองช�าง    
ผู�อํานวยการกองช�าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

วิศวกรโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง  

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 



พนักงานจ/างตามภารกิจ    
ผู/ช�วยเจ/าพนักงานธุรการ  1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยนายช�างไฟฟ<า 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

 

ตําแหน�ง ทักษะที่ต�องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช�วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ/างตามภารกิจ    

ผู/ช�วยเจ/าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง  
เช�น งานอํานวยการ  งานบริหารงานทั่วไป  งาน
ประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  
งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม�อยู�ในส�วนราชการ
อ่ืน 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานจ/างทั่วไป    
คนงานทั่วไป 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานรักษาความสะอาด งานบํารุงรักษา 
ต�นไม� สนามหญ�า  ฯลฯ 
 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

ผู�อํานวยการกองการศึกษา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง
เช�น งานบริหารงานการศึกษา งานอํานวยการ  
งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก งานโรงเรียน  การจัดซ้ือจัดจ�าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งานการ
ศาสนาฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซ้ือจัดจ�าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งานการ
ศาสนาฯลฯ 
 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 



ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ครูผู�ดูแลเด็ก  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

 

ตําแหน�ง ทักษะที่ต�องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช�วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ/างตามภารกิจ    

ผู�ช�วยนักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซ้ือจัดจ�าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งานการ
ศาสนาฯลฯ 
 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานจ/างทั่วไป    

คนงานทั่วไป 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานรักษาความสะอาด งานบํารุงรักษา 
ต�นไม� สนามหญ�า  ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

กองสวัสดิการสังคม    
ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น สังคมสงเคราะห� การส�งเสริมlสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน  การพัฒนาชุมชน ฯลฯ  
 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 



นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู�สูงอายุ ด�อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนาชุมชน 
ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานจ/างตามภารกิจ    

ผู�ช�วยนักพัฒนาชุมชน  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู�สูงอายุ ด�อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนาชุมชน 
ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

 

ตําแหน�ง ทักษะที่ต�องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช�วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ/างตามภารกิจ    
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน  1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู�สูงอายุ ด�อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนาชุมชน 
ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานจ/างทั่วไป    
คนงานทั่วไป 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานรักษาความสะอาด งานต�างๆในกอง
สวัสดิการสังคม  ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

กองส�งเสริมการเกษตร    

ผู�อํานวยการกองส�งเสริม
การเกษตร  

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผู�บริหาร 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น  การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ�พืช การ
ขยายพันธ� การวิเคราะห�ดิน ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

นักวิชาการเกษตร  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ�พืช การ
ขยายพันธ� การวิเคราะห�ดิน ฯลฯ 
 
 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 



พนักงานจ/างตามภารกิจ    
ผู�ช�วยนักวิชาการเกษตร  1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ�พืช การ
ขยายพันธ� การวิเคราะห�ดิน ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

พนักงานจ/างทั่วไป    

คนงานทั่วไป 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จําเป&นในการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง 
เช�น งานรักษาความสะอาด งานบํารุงรักษา 
ต�นไม� สนามหญ�า  ฯลฯ 

ฝbกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให�
เข�าร�วมอบรมในแต�ละ

โอกาส 

 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพนักงานส�วนตําบล   
ภายใต/ยุทธศาสตรBการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล  องคBการบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ประจําปDงบประมาณ  2561 – 2563 

 
ยุทธศาสตรBที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธBที่ 1 พัฒนาบุคลากรให�สอดคล�องกับสมรรถนะที่จําเป&นในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปMาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปDที่ดําเนินการ ผู/รับผิด 

ชอบ 2561 2562 2563 
1 โครงการพัฒนาทักษะและความรู�ประจําสาย

งานของบุคลากร  
ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  

- บุคลากรได�รับการพัฒนาในสายงาน ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช�สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร�อยละ 90 
 

200,000 X X X ทุกส�วน
ราชการ 

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

ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได�รับการพัฒนาทักษะในการทํางานร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร�อยละ 90 
 

200,000 X X X ทุกส�วน
ราชการ 



3 โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร�อยละของผู�เข�ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร�อยละ 90 

50,000 X X X กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม� ประจําป; 
2561 

ร�อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม�  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหม�ได�รับการปฐมนิเทศ ร�อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม�เข�าใจบริบทในการทํางาน ร�อยละ 
90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ร�อยละ 90 
 

- X X X สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ยุทธศาสตรBที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธBที่ 2 ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบัความก�าวหน�าในสายงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปMาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปDที่ดําเนินการ ผู/รับผิด 

ชอบ 2561 2562 2563 
1 กิจกรรมให�ความรู�และส�งเสริมความก�าวหน�าให�

บุคลากรในสายงานของตนเอง 
ร�อยละผู�เข�าร�วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  

- บุคลากรเข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข�าใจเส�นทางความก�าวหน�าของตน ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่ที่มีความรู�ความสามารถเติบโตใน
สายงาน ร�อยละ 90 
 

- X X X สํานักปลัด 

2 จัดทําฐานข�อมูลการฝbกอบรมของบุคลากร ร�อยละผู�ได�รับการบันทึก
ข�อมูลการฝbกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ�านการอบรมได�รับการบันทึกข�อมูล ร�อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข�อมูลถูกต�อง สมบูรณ� ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีฐานข�อมูลการฝbกอบรม ตรวจสอบได� 
ร�อยละ 90 
 

- X X X สํานักปลัด 

 
 

 



 

ยุทธศาสตรBที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธBที่ 3 ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปMาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปDที่ดําเนินการ 

ผู/รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการฝbกซ�อมแผนป<องกันสาธารณภัย ร�อยละผู�เข�าร�วมซ�อมแผน  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมการซ�อมแผนกรณีเกิดเหตุไฟไหม�/ภัย
ธรรมชาติ  
 ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู�และสามารถทําหน�าที่ของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม�ได�ภัยธรรมชาติ  
 ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีแผนเตรียมความพร�อมกรณีเกิดเหตุไฟไหม�
ภัยธรรมชาติ  
 

100,000 X X X งานป<องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

2 กิจกรรม 5 ส. ร�อยละผู�เข�าร�วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมกิจกรรม 5 ส.  ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู� และเข�าใจขั้นตอน 5 ส  ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีความสะอาดเป&นระเบียบเรียบร�อย เพิ่มขึ้น 
ร�อยละ 90  

- - X X ทุกส�วน
ราชการ 

 



 
ยุทธศาสตรBที่  2 การพัฒนาบุคลากรให�เป&นคนดี 
กลยุทธBที่ 1 พัฒนาบุคลากรให�เป&นคนมีความรู�คู�ความดี 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปMาหมาย  

งบ 
ประมาณ 

ต�อ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/ปDที่ดําเนินการ 
ผู/รับผิด 
ชอบ 

2561 2562 2563 

1 โครงการเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพให�กับบุคลากร อบต.เมือง
แก 

ร�อยละผู�เข�าร�วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา ด�านคุณธรรมจริยธรรม 
ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร�อยละ 
90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร�อยละ 90 

40,000 X X X สํานักปลัด 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการการปฏิบัติ
ราชการแก�ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ท�องถิ่นให�
เป&นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
พร�อมบริการประชาชน 

ร�อยละผู�เข�าร�วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ได�รับการความรู�ในหลักการ
ปฏิบัติงาน ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่มีความรู�ความเข�าใจในหลักการ
บริการประชาชน  ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ ที่ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย�
สุจริต และเต็มใจบริการประชาชน  เพิ่มขึ้นร�อยละ 90 

- - - X สํานักปลัด 



 

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

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�าร�วมกิจกรรมต�อต�านการทุจริต ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรตระหนักรู�การต�อต�านการทุจริต ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 
เพิ่มขึ้นร�อยละ 90 

- X X X ทุกส�วน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-25- 



ยุทธศาสตรBที่  2 การพัฒนาบุคลากรให�เป&นคนดี 
กลยุทธBที่  2 ส�งเสริมให�บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปMาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปDที่ดําเนินการ 

ผู/รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 จัดทําประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
 

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

- X X X สํานักปลัด 

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 



 
ยุทธศาสตรBที่  3 การพัฒนาบุคลากรทกุระดับเป&นผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธBที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให�ยอมรบัการการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค�กร ในอนาคต  

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปMาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปDที่ดําเนินการ ผู/รับผิด 

ชอบ 2561 2562 2563 
1 โครงการฝbกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเมือง
แก 

ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
- พนักงานส�วนตําบล ได�รับการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส�วนตําบลสามารถปฏิบัติหน�าที่อย�างมี
ประสิทธิภาพ ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 

400,000 X X X สํานักปลัด 

ยุทธศาสตรBที่  3 การพัฒนาบุคลากรทกุระดับเป&นผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธBที่ 2 ส�งเสริมและพัฒนาให�บุคลากรร�วมมือกับเครือข�าย หน�วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปMาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปDที่ดําเนินการ 

ผู/รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

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

30,000 X X X กอง
การเกษตร 



2 โครงการปกป<องสถาบัน ร�อยละผู�เข�าร�วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
- ประชาชนเข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร�อยละ 90 
เชิงประโยชน� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 X X X สํานักปลัด 



ยุทธศาสตรBที่  4 การสร�างวัฒนธรรมในองค�กรให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และร�วมกันพัฒนา 
กลยุทธBที่ 1 ส�งเสริมให�บุคลากรยอมรบัในผลงานของคนอื่นและปรับปรงุแก�ไขในผลงานของตน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปMาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปDที่
ดําเนินการ 

ผู/รับผิดชอบ 
256
1 

256
2 

256
3 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร�างระบบพี่
เลี้ยงในองค�กร ทุกงานใน อบต.เมืองแก 

ร�อยละของผู�มาติดต�อ
ราชการงานการเจ�าหน�าที่ 

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

- X X X ทุกส�วนราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสร�างส�วนราชการเป&นองค�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 
เชิงคุณภาพ 
- คู�มือผลการปฏิบัติราชการ สมบูรณ� อ�านเข�าใจง�าย  
ร�อยละ 90 
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานมีคู�มือในการปฏิบัติราชการ 
 

- X X X ทุกส�วนราชการ  

 
 

 



ยุทธศาสตรBที่  4 การสร�างวัฒนธรรมในองค�กรให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และร�วมกันพัฒนา 
กลยุทธBที่ 2 ส�งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู�ร�วมกันภายในองค�กร  เพื่อเป&นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปMาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปDที่ดําเนินการ 

ผู/รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนของส�วนราชการ 

ร�อยละของการเข�าร�วม
ประชุมประจําเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข�ารวมประชุมประจําเดือนร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส�วนราชการ จัดทําการนําเสนอผลงานประจําเดือน 
 ร�อยละ 90  
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานรู�การเคลื่อนไหวและการดําเนินงานของแต�ละสวน
ราชการอย�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 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู�เข�าใจวัตถุประสงค�ของโครงการ ร�อยละ 80  
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานได�จัดการเรียนรู�ร�วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู�งาน
ร�วมกัน 

- - X X ทุกส�วน
ราชการ 

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ
บุคลากร 

 

 

ร�อยละบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร�อยละ ร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน ร�อยละ 90  
เชิงประโยชนB 
- หน�วยงานรับทราบป8ญหาและความต�องการในเบื้องต�นของ
บุคลากร 

15,000 X X X สํานักปลัด 

 


