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แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 ส่วนที่ 1  

 
หลักการและเหตุผล 

 

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่างๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน     
เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีต
จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน       
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
๑.๓  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 
- 295 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ   หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรม
ในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์
จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ 
ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่ วนต าบล           
(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป   การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึก
ภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
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2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีเครื่องมือพัฒนา และหลักสูตรในการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบลในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาได้ตรง

ตามความต้องการของผู้รับการพัฒนา 
3. เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีกิจกรรมร่วมกันและมีความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ

บริบทในการปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

4. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกัน จิตสาธารณะ  
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามัคคีแบ่งปัน ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความรู้ และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง และน าทักษะที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

 
3.  เป้าหมายในการพัฒนา 

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 - 2566  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

 3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ บรรลุตามเป้าหมาย 
 

4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ที่ 515/2563 
ลงวันที่  7  สิงหาคม  2563  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
- หัวหน้าสวนราชการ    กรรมการ 
- หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ

บุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 1. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ

ในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารง
อยู่ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  
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  2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
อาจประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 
 3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และ

ความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
 

  4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 
 5. พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการให้กับบุคลากรในสังกัดอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 
 6. พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สาบ เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบ
ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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5. ขั้นตอน ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

   2. ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  ก าหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  

   3. เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
แม่สาบ และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

   4. จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

   5. ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดส่งแผน ให้ อ าเภอ และจังหวัด 
และส่วนราชการในสังกัด 
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ล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

(Flowchart) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มตน้ 

สิ้นสุด 

ส ำรวจขอ้มลู 

ค ำส ัง่คณะกรรมกำร 

ส่งเอกสำร 

ส ำรวจขอ้มลู 

ส ำรวจขอ้มลู 

พจิำรณำ 

พจิำรณำ 

ไม่เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

1. รวบรวมความตอ้งการการฝึกอบรม 
 

2. แต่งต ัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
 
 

3. ประชมุคณะกรรมการ วเิคราะหค์วามตอ้งการการฝึกอบรม

รายบุคคล วเิคราะหห์ลกัสูตร  ก าหนดหลกัสูตร ก าหนดค่าใชจ้่าย

งบประมาณ รายงานการประชมุ ฯลฯ 
 
 4. รวบรวมเอกสารเสนอขอความเหน็ชอบ ก.อบต.จงัหวดั 
 
 

5. ก.อบต.จงัหวดัประชุมพจิารณา 
 
 

6. ก.อบต.จงัหวดั ใหค้วามเหน็ชอบแจง้มต ิก. มาให ้อบต. 
 

7. ประกาศใชแ้ผนพฒันาบุคลากร /สง่แผนให ้อ าเภอจงัหวดั และ

สว่นราชการ 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าเข้าข้อมูล 
Input 

 

ประมวลผล 
Process 

 

ผลที่ได้ 
Outcome 

ผลิตผล 
Output 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.แม่สาบ 
 
นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 

 
การพัฒนาแผนงาน 

 
เป้าหมายของ อบต. 
ประจ าปี พ.ศ. 
2564 - 2566 

 
บทบาท อ านาจ
หน้าท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล    
แม่สาบ 

 
ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบล 
 
ข้อมูลบุคลากรใน
สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ 
 
ความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร
รายบุคคล 

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์  
อบต. 

แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบล
แม่สาบ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2564 - 2566 

 พนักงานส่วน
ต าบล สังกัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ 
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
Impact 

บุคลากรในสังกัด
ทุกระดับมีสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

 จัดสรรหรือตั้ง
งบประมาณที่ใช้
ในการพัฒนา 
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ส่วนที่ 2  
 

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลแม่สาบต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและให้โอนบรรดา
งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง  หนี้สิน และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกาศเมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2542  และใช้ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ บัดนั้นเป็นต้นมา  โดยมี
ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นรูปพระธาตุม่อนเปี๊ยะ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ  เลขที่ 129 หมู่ที่ 4 บ้านปางเติม  ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ในเขต
อ าเภอสะเมิง  ต าบลแม่สาบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอสะเมิงอยู่ห่างจากอ าเภอสะเมิง
ระยะทาง 19 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 179.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 112,177.18 ไร่ สภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวน ที่อยู่อาศัยเป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีภูเขาล้อมรอบมีแม่น้ าที่ส าคัญคือ   
แม่น้ าแม่สาบ  และแม่น้ าแม่ขาน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลบ่อแก้ว  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสะเมิงเหนือ   ต าบลสะเมิงใต้ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลยั้งเมิน   ต าบลบ่อแก้ว 
 

2. วิสยัทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
  

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

“ต าบลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 

 
โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน  ก้าวทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เชิดชูประเพณี ศาสนา

วัฒนธรรม สังคมคุณธรรมน าการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน
เข้มแข็ง ใส่ใจผู้ด้อย โอกาส อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

 (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 (2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพ 
 (3) อนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
 (4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและ

ขนส่ง โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
- ก่อสร้างทางคมนาคมขนส่งให้ทั่วถึง 
- ซ่อมแซมทางคมนาคมขนส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
- พัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมต่างๆ 
- ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงอาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์ 

3. แนวทางด าเนินการ  
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
1.   วัตถุประสงค์ 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
- ส่งเสริมการตลาดชุมชน  สินค้าพ้ืนเมือง 
- สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสหกรณ์ 
- สนับสนุนกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
2.   เป้าหมายการพัฒนา 

- ระดับรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น 
- มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ตลอดจนมีการขยายธุรกิจบนพื้นฐานและความ

พร้อมของชุมชน  
- กองทุน, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนและมีการจัดการอย่างเป็น

ระบบ 
- มีการพัฒนาระบบการผลิตและระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
- ชุมชนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จนสามารถขยายผลไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.   แนวทางด าเนินงาน 

      -  จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง  ๆ 
      -   สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ,กองทุน,  กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์ 
      -   สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
1.  วัตถุประสงค์ 

-  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ, การแก้ไขปัญหาและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

-  ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
            2. เป้าหมายการพัฒนา 

     -  ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และปลุกจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

      -  มีการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
      -  ชุมชนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง

ระบบนิเวศในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
      -  เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน

ทั่วไป     
     3.  แนวทางการด าเนินงาน 

-  การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน 
      -  การป้องกัน, อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -  การสร้างจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 1. วัตถุประสงค์ 
-   ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนึกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 
    จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน  
-   สร้างความเชื่อมดยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในปัจจุบันตลอดจน

การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ 
      2. เป้าหมายการพัฒนา 

-   ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของตนเอง 
-   มีการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-   มีการสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

3.  แนวทางด าเนินงาน 
-  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
-  การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 
-  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.วัตถุประสงค์ 

      -  เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง 
      -  เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และน าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      -  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
      -  เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองและชุมชน 
      -  เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าข้อมูลข่าวสารและระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้อย่างเหมาะสม 
2. เป้าหมายการพัฒนา 

      -  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการและสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง 
      -  งานด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
      -  มีระบบบริการสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชน

มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ 
      -  ประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
      -  ประชาชนได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการน าไป

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.  แนวทางด าเนินงาน 

         -  จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 
         -  การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         -  การส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน 
         -  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
         -  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 

 6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.  วัตถุประสงค์ 

       -   เพ่ือให้ประชาชนมีความสามัคคี สามารถด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีภูมิคุ้นกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สามารถป้องกันและ
รับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      2.  เป้าหมายการพัฒนา 
       -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในชุมชน เกิดการพัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง ประชาสมัพันธ์  และรณรงค์แนะแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  

       -  ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุขลดลง มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังและเป็นระบบ 

3.  แนวทางด าเนินงาน 
        -    ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
        -    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
        -    กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน 
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7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1.  วัตถุประสงค์ 

 -  เพ่ือสร้างความสามารถของหน่วยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารรัฐ
กิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

2.  เป้าหมายการพัฒนา 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเอง 
-  บุคลากรของหน่วยงาน, ผู้น าชุมชน และสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้รับการพัฒนาขีด

ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
-  หน่วยงาน, กลุ่มองค์กรต่างๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้,อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่

เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
3.   แนวทางด าเนินงาน 

      -  การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ 
      -  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้านการเมือง, การบริหารจัดการและการตรวจสอบ

ควบคุม 
      -  ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน 
      -  จัดหาทรัพยากร,วัสดุ,อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
      -  พัฒนาระบบการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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4. โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.แม่สำบ 

สภำ อบต.แม่สำบ นำยก อบต.แม่สำบ 

รองปลดั อบต.แม่สำบ 

รองนำยก อบต.แม่สำบ 1 

 

เลขำนำยก อบต.แม่สำบ 

 

ปลดั อบต.แม่สำบ 

ส ำนกังำนปลดั 

ประธำนสภำ อบต.แม่สำบ 

สมำชกิสภำ อบต.แม่สำบ 

รองประธำนฯ 

เลขำสภำฯ 

กองคลงั กองช่ำง กองกำรศึกษำฯ 

รองนำยก อบต.แม่สำบ 2 

 

กองสวสัดกิำรสงัคม 
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         5. โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-00-1101-001 

 

รองปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับตน้) 
เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-00-1101-002 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาฯ กองสวัสดิการสังคม 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานทั่ว่ไป(อ านวยการต้น) (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) 
- นักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  
  ปก./ชก. (1) (ว่าง) 
- เจ้าพนกังานธุรการ ปง. (1) 

ลูกจ้างประจ า 
- นักจัดการงานทั่วไป (1) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานคลัง (อ านวยการต้น) (1) 
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี ปง. (1) 
- เจ้าพนกังานพัสดุ ปง./ชง. (1) (ว่าง) 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานช่าง(อ านวยการต้น)(1) 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานการศึกษา(อ านวยการต้น) (1) 
(ว่าง) 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) (ว่าง) 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา (1) (ว่าง) 
- ครู (4) (ว่าง 1) 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อ านวยการต้น) 
(1) 

- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)  
- เจ้าพนกังานชุมชน ปง. (1) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (ภารกิจ) (1) 
- พนักงานขับรถ (1) (วา่ง) 
- คนสวน (ทัว่ไป) (1) 
- คนงานทั่วไปช่วยงานวิเคราะห์ฯ (ทั่วไป) (1) 

พนักงานจ้าง 
- คนงานจัดเก็บรายได้ (ทั่วไป) (1) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ดูแลเด็ก (ตามภารกิจ) (3) 
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ส่วนที่ 3   

 
ข้อมูลและสถิติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรื อ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ซ่ึงก าหนดต าแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า ง มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

1. ประเภทและจ านวนปัจจุบันด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าต าบลแม่สาบ 
จ าแนกตามส่วนราชการ      
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

อบต.แม่สาบ 
ปลัด อบต. 1 - - - 
รองปลัด อบต. 1 - - - 

ส านักงานปลัด 
 

หัวหน้าส านักปลัด  1 - - - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 - 1 - 
งานกฎหมายและคดี 1 - - - 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - 1 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 1 - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - 1 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - -  

กองคลัง  
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  1 - - - 
งานการเงินและบัญชี 1 - - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - - 1 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - - - 

กองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  1 - - - 
งานก่อสร้าง 1 - 1 - 
งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - - - 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 1 - - - 
งานบริหารการศกึษา 1 - - - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 - 3 - 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 1 - - - 
งานสังคมสงเคราะห์ 1 - - - 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 1 - - - 
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แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 
2. จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

 

ประเภทต าแหน่ง 
บริหาร
ท้องถิ่น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

 
จ านวน 

 

 
2 

 
5 

 
9 

 
5 

 
1 

 
9 

 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

        

        2 5 9 5 1 9

บรหิ รทอ้งถ ิ ่
อ    ยก ร

ทอ้งถ ิ ่
 ชิ ก ร ท ั ่ไป ลกู  ้งประ   พ กัง    ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

หน้า 18 

หน้า 18 
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3. จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิ     

  

คุณวุฒิ 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ปวส./
อนุฯ 

ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 
ต่ ากว่า 
ม.3 

บริหารท้องถิ่น  2        
อ านวยการท้องถิ่น  4        
วิชาการและครู  1 4       
ทั่วไป   3 1      
ลูกจ้างประจ า   1       
พนักงานจ้าง   4 1   2   
รวม  7 12 2   2   

 
 

แสดงคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัด อบต.แม่สาบ 
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ส่วนที่  4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
  การบ่มเพาะ ปลูกผัง และเสริมสร้างให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 
 

“ต าบลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
 

โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน  ก้าวทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เชิดชูประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม สังคมคุณธรรมน าการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน
เข้มแข็ง ใส่ใจผู้ด้อย โอกาส อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
 

พันธกิจ 
   (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
   (2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพ 
   (3) อนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
   (4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
 
   กลยุทธ์ 

 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
 ระบบการพัฒนาก าลังคนมีมาตรฐาน  สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ  ทันสมัย  เหมาะสม และ

เพียงพอ 
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรมีความต่อเนื่อง  สามารถสร้างองค์ความรู้และ

เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
   ๑.๑  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
   ๑.๒  แผนงานจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ   

       หนว่ยงานต่างๆ ในสังกัด 
   ๑.๓  แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
   ๑.๔  แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาพนักงาน 
   ๑.๕  แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  โดยการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
   ๒.๑  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  (หลักสูตรกลาง) 
   ๒.๒  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization) 

๓.๑  แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา      
       ก าลังคน 

   ๓.๒  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุน 
          ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานด้านบุคลากร   

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 

1.1 S มาจาก Strengths  
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                     

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
 

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก โอกาส และข้อจ ากัด (SWOT)   
  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality) และพฤติกรรม 
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จุดแข็ง   S จุดอ่อน   W โอกาส   O ข้อจ ากัด  T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 

- มีระเบียบกฎหมาย
เฉพาะในการท างาน
ท้องถิ่น 

- มีระบบอุปถัมภ์ใน
องค์กรยากต่อการ
บริหารจัดการ 

- มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วม 

- ระเบียบกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
เกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการที่ต่อเนื่อง 
- ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย
หนังสือซักซ้อม         
ไม่มีความชัดเจน      
ขาดแนวทางในการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
- สามารถเปิดกรอบ
อัตราก าลังตามภาระ
งานที่เกิดขึ้นได้ 
- ขอบเขตการท างานมี
ความชัดเจนตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 

- บุคลากรมีความรู้
ความสามารถที่แตกต่าง
กัน ท างานแทนกันไม่ได้ 
- ขาดการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ให้บริการรวดเร็วทั่วถึง - บุคลากรบางส่วนได้รับ
การบรรจุแล้วถึงเวลา
โอนกลับภูมิล าเนา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 
- งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีมีเพียงพอต่อ
การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล 

- งบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนารายบุคคลได้รับ
การจัดสรรน้อย 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ สามารถ
ให้งบประมาณในการเข้า
รับการพัฒนาทันต่อเวลา 
 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
- มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่  เครื่องอ านวย
ความสะดวกทั่วถึง 

- บุคลากรยังขาดทักษะ
ในการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่มีในการ
ท างาน 
 

- เทคโนโลยีที่มีสามารถ
ท างานได้รวดเร็วและ
ทันเวลาและเหตุการณ์ 

- เทคโนโลยีมีปัญหาตาม
สภาพอากาศและที่ตั้งท า
ให้ไม่สามารถท างานได้
ในเวลาเร่งด่วน 
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หน้า 23 

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality) และพฤติกรรม  

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ ต้ัง
งบประมาณส าหรับ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทุกปี  

- บุคลากรหลากหลาย
ประเภทต าแหน่ง 
หลากหลายคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ท าให้ไม่
เข้าใจในระบบคุณธรรม
จริยธรรมเท่าที่ควร 

- บุคลากรมีการท างาน
เป็นทีมและสามัคคีกัน 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
แ ล ะ กั น ย อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและมีจิต
สาธารณะ 
- บุคลากรนับถือศาสนา
เดียวกัน สะดวกต่อการ
ด าเนินกิจกรรมส่วนรวม 
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หน้า 24 

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 
การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายก อบต. 
น 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 
ประเมินผล 
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แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรทั้งสี่ส่วนราชการที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง   การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 

         นายก อบต. 
หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม
ก ากับดูแลสนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับค่านิยมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ค่านิยมร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการคมนาคมให้ครอบคลุม 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน การเกษตรแบบครบวงจร 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วม ดูแล ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ               
                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันส าคัญของชาติ และอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความสงบ 
ดูแลด้าน ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

 



                         
 

 
 

หน้า 27 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับค่านิยม 
 

ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 
 

2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กรในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
 

4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนา 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร (KM)  
 

 
 
 



                         
 

 
 

หน้า 28 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 การพัฒนาองค์ความรู้ 
(knowledge Management :KM) 
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
สายงานที่มีในแผนอัตราก าลัง 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานใน
สายงาน ร้อยละ 90 

   (ตัวช้ีวัด LPA –ด้าน
ที่ 2 ข้อ 28) 
(ประเมินมาตรฐานฯ

ด้านที่ 2 งาน
บริหารงานบุคคล

และกิจการสภา ข้อ 
1.17) 

2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม ่เข้ารับการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

    

3 กิจกรรมส ารวจทักษะด้านดจิิทัล
ของพนักงานในสังกัด (Digital 
Government Skill Self – 
Assessment) 

ร้อยละของผูล้งทะเบียนร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทลั ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถด้านดิจิทัลร้อยละ90 
 

   ด าเนินการตามมติ 
ครม. 26 ก.ย.60 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากรในสาย
งาน  

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีหลักการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

   (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกจิการสภา  

ข้อ 1.16) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

   (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.24) 

 

 

 

 

 



                         
 

 
 

หน้า 30 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน  
ร้อยละ 90 
 

   (ITA – ข้อ 038 ) 

2 กิจกรรมประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (ผูม้ีส่วนได้เสีย
ภายใน) 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการประเมินเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
 

   (ตัวช้ีวัด LPA –ด้าน
ที่ 5 ข้อ 188) 

 

3 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการ 

    

 



                         
 

 
 

หน้า 31 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

4 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม   
 

จ านวนคนไดร้ับใบประกาศ
เกียรติคณุยกย่องประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- จ านวนบุคลากรที่รับการยกย่องประจ าป ี
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับของพนักงานในสังกัด 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดี 

   (LPA ด้านที ่5  
ข้อ 181 ) 

(ITA – ข้อ 038 ) 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน 
 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการต่อต้านการทุจรติร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจรติ 

   (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 181 

2 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูล
ด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง ผู้มีส่วนได้
เสีย การสรา้งจิตส านึก ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook Line 
website ฯลฯ ขององค์กร) 

ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได ้

     (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 188 ) 

(ITA – ข้อ 038 ) 

 



                         
 

 
 

หน้า 32 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้น
ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีส าคญัของ
ชาติ และการบ าเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์  

ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากร มีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกนั  

   (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.20) 

5 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
วินัยและรักษาวินยัในการท างาน 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มีหนา้ที่
ด้านวินัยเข้ารบัการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผา่นการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีด่ีในการปฏิบัติงาน 

   (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 182 ) 

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีศักยภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีมีประสทิธิภาพในการบริหารงาน 

   (LPA ด้านที่ 2  
ข้อ 27 ) 

 

 

 



                         
 

 
 

หน้า 33 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการ
ด้วยใจรับใช้ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการไปจัด
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด ทต.เหมืองแกว้ ร่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 

    

2 กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ราชการ   
 

จ านวนครั้งท่ีหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- จ านวนครั้งท่ีหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต  
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่มีจติส านึกในการต่อตา้นการทุจริต 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

   (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 182 ) 
(การมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการกับ
หน่วยงานอ่ืนท่ีจัด

เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 
 

หน้า 34 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการ
เป็นองค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือ
การปฏิบัตริาชการ แผ่นพับ คู่มือ
การท างาน  เผยแพร่ให้กับบคุลากร
ในสังกัด(การจัดการความรู้ใน
องค์กร knowledge 
Management :KM ) 
 

ร้อยละบคุลากรที่เผยแพร่
งานของตนเอง 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 

   (LPA ด้านที่ 5  
ข้อ 184) 

 

2 กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบาย
การบริหารงานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน) 

จ านวนครั้งการประชุม
ประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- มีการประชุมทุกเดือน (12 เดือน)  
เชิงคุณภาพ 
- มีการถ่ายถอดงานและติดตามงานท่ีปฏิบัต ิ
เชิงประโยชน์ 
- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 
 

   (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.13 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 
 

หน้า 35 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 การพัฒนาองค์กร (knowledge 
Management :KM ) การรายงาน
ผลการฝึกอบรม และประชาสัมพนัธ์
ผลการฝึกอบรมให้เพื่อนร่วมงาน
ทราบ  

ร้อยละของผูร้ายงานผลการ
ฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรกลับจากฝึกอบรมรายงานผล ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
-การรายงานผลถูกต้อง เรยีบร้อย สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรได้น าความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาการท างาน 
 
 

   (ตัวช้ีวัด LPA –ด้าน
ที่ 2 ข้อ 27) 

(ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.13) 

2 ส่งเสริมกิจกรรมหรือการท างานเปน็
ทีม กิจกรรมจติอาสา กิจกรรม
บ าเพ็ญตนต่อสาธารณะ ฯลฯ 
การจัดการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management:KM) 
การท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการท างานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพในการขับเคลื่อนงานขององค์กร 
 
 

   (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.22) 
(ITA – ข้อ 038 ) 

3 ส ารวจความต้องการฝึกอบรม หรอื
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของพนักงานส่วนต าบล  
 
 

ร้อยละบคุลากรตอบแบบ
ส ารวจ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบส ารวจ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความเข้าใจในแบบส ารวจ ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาและความตอ้งการในเบื้องต้นของบุคลากร 

- -  (ตัวช้ีวัด LPA – 
ด้านที่ 2 ข้อ 26) 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

4 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  
(Quality of work life) หรือ
กิจกรรม 5 ส. ในส านักงาน  
 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย   

   (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.24) 

5 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจใน
องค์กร 

ร้อยละของบุคลากรตอบ
แบบสอบถาม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินการตอบแบบสอบถาม เรียบร้อยสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับรู้ปัญหาพนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนาในอนาคต 

   (ประเมินมาตรฐานฯ
ด้านที่ 2 งาน

บริหารงานบุคคล
และกิจการสภา  

ข้อ 1.24) 
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ขั้นตอนการขอรับการฝึกอบรมรายบุคคล 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัด เสนอความต้องการเข้ารับ
การฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการคัดเลือกความเหมาะสม จากหลายๆ หน่วยงาน ก่อนอันดับแรกเช่น 
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด  อ าเภอ มหาลัยต่างๆ ที่จัดการฝึกอบรมในความรู้ที่ตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง แต่ละสายงาน โดยแสดงความต้องการพัฒนาและเสนอแบบแสดงเจตจ านงเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาหลักสูตร โดยมีล าดับขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

บนัทกึ 

เริ่มตน้ 

สิ้นสุด 

บนัทกึ 

พจิำรณำ 

1. พนกังานส ารวจหลกัสูตรการอบรมทีต่้องการฝกึอบรมตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

2. จัดท าบนัทกึเสนอหลักสตูรการอบรมใหผู้บ้ังคบับญัชาตามล าดบัชัน้พิจารณา 

3. ผู้บังคบับญัชาตามล าดบัชัน้พิจารณา 

4. จัดท าบนัทกึและค าส่ัง ขออนุมตัเิดนิทางไปฝกึอบรมเสนอผู้บังคับบญัชา 

พจิำรณำ 

 

5. ผู้บังคบับญัชาพิจารณาพิจารณาวันเวลาในการเดนิทาง ความเร่งด่วนของที่
ท าอยู ่

เบกิยมืเงนิ 

 

6. ส่งเอกสารให้ส่วนราชการเกี่ยวข้อง ในการเบกิยืมค่าลงทะเบียน ฯลฯ 

7. เดินทางไปเข้ารับการฝกึอบรมตามวันเวลา 

8. รายงานผลการฝกึอบรมและผลกัใช้เงินยืม 

9. ประชาสัมพนัธ์เอกสารการฝกึอบรมใหพ้นกังานในสังกดัได้ศกึษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

10. จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมส าหรบัตรวจสอบ 

เดนิทำง 

 

บนัทกึรำยงำนผล 

 

ประชำสมัพนัธ ์

 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตัิ 

ผ่ำน 

แกไ้ข 
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  Individual Development Plan (IDP) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566 
 

ต าแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 
1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม 
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

2564 2565 2566 

ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  
การคลัง งานช่าง งานอ านวยการ            
งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม งานสภา 
ฯลฯ 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทกัษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   

รอง ปลัด อบต. 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  
งานอ านวยการ งานการศึกษา  งานสวัสดิการ
สังคม ฯลฯ 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           
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ต าแหน่ง 

(1) 
ทักษะที่ต้องพัฒนา 

(2) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(3) 
วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 

ส านักงานปลัด       
หน.ส านักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น     
งานอ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป      
งานประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา          
งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม            
งานบริการ  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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ต าแหน่ง 

(1) 
ทักษะที่ต้องพัฒนา 

(2) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(3) 
วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการ
อื่น 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานเฝ้าระวังภยั  การช่วยภัย  งานกู้ชีพ  
อพปร. ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

ลูกจ้างประจ า       
 นักจัดการงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ดูแลงานบริหารงานท่ัวไป ฯลฯ  

 1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   



             
 

 
 

หน้า 41 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

ต าแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. ทักษะด้านดจิิทัล 
3. สมรรถนะประจ าสายงาน 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสารบรรณ  ฯลฯ 

 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานขับรถยนต ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร 
ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานจ้างทั่วไป       
คนงานท่ัวไป (คนสวน) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า      
งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น       
งานออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ลก็ใหญ่ ฯลฯ 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

คนงานท่ัวไป           
(งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานวางแผน งานวิเคราะห์นโยบาย งาน
จัดท าแผน งานประสานงานแผน  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   



             
 

 
 

หน้า 42 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

ต าแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 

กองคลัง       
ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4.งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร งานการ
คลัง  งานงบประมาณ  งานสวัสดกิาร       
งานการเงิน  การบัญชี  การจัดเกบ็  งานพัสดุ
ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   

เจ้าพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภณัฑ์ ส านักงานงานวิธีการพสัดุ  ตกลง  
สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญช ี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   



             
 

 
 

หน้า 43 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 

ต าแหน่ง 
(1) 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
(2) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(3) 

วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 

พนักงานจ้างทั่วไป       
คนงานท่ัวไป (งานจัดเก็บ
รายได้) 

1 สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ช่วยงานเอกสารจัดเก็บรายได ้ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
8 = การมอบหมายงาน  10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

กองช่าง       
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่นงานด้านการออกแบบ การเขยีนแบบ 
ประมาณราคา ควบคุมการก่อสร้าง และ    
งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับงานช่าง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่นงานด้านการออกแบบ การเขยีนแบบ 
ประมาณราคา ควบคุมการก่อสร้าง และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานช่าง   

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   



             
 

 
 

หน้า 44 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 
ต าแหน่ง 

(1) 
ทักษะที่ต้องพัฒนา 

(2) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(3) 
วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสารบรรณ งานด้านการออกแบบ 
การเขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมการ
ก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกับงานช่าง  
ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

      

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่น งานบริหารงานการศึกษา งานอ านวยการ  
งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานโรงเรียน  การจดัซื้อจัดจา้ง         
งานโครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม        
งานการศาสนา ฯลฯ 
 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทกัษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   



             
 

 
 

หน้า 45 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 
ต าแหน่ง 

(1) 
ทักษะที่ต้องพัฒนา 

(2) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(3) 
วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งานโรงเรยีน  การจัดซื้อจดัจ้าง     
งานโครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม       
งานการศาสนา 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย      
การเขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา 
งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 

   

พนักงานจ้างตามภารกิจ       
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย      
การเขียนโครงการ  งานประเมิน ผลการศึกษา 
งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการ
ท างานตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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ต าแหน่ง 

(1) 
ทักษะที่ต้องพัฒนา 

(2) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(3) 
วิธีการพัฒนา (4) ช่วงเวลาพัฒนา (5) 

กองสวัสดิการสังคม       
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ 
งานเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมและพัฒนา
สตรี ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   7 = การให้ค าปรึกษา    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ                           

   

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
 
 

   

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ทักษะด้านดจิิทัล 
4. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี  ฯลฯ 

1. พัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ี
2. พัฒนาทักษะการท างานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 = ศึกษาด้วยตนเอง    2= เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน                              
3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้   4 = พี่เลี้ยง                 
5= การสอนงาน           6 = ฝึกอบรม  
7 = การให้ค าปรึกษา     8 = การมอบหมายงาน                    
9 = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ 10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
๓. สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา 
ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตาม
โครงการต่างๆ เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ  
อบต.แม่สาบ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ  
อบต. แม่สาบ 

 

 
 
 
 
 



             
 

 
 

หน้า 49 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 
 
 
 

 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ  
อบต.แม่สาบ 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การ

จัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัย    
ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ         
๓  ครั้ง  ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจาก

ที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ 5 

 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 

********************************* 

  ใช้งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ/กอง ดังต่อไปนี้ 
 

  1.  งบประมาณส านักงานปลัด 
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จ านวน 
80,000  บาท  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ )  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ 5.1 ข้อ 3) 
 

  2.  งบประมาณกองคลัง  
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จ านวน   
40,000  บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ)  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ 5.1 ข้อ 3) 
 

  3.  งบประมาณกองช่าง 
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จ านวน   
20,000  บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ)  สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ 5.1 ข้อ 3) 
 

  4.  งบประมาณกองการศึกษา  
    -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จ านวน   
40,000  บาท แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ)  สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ 5.1 ข้อ 3) 
 

4.  งบประมาณกองสวัสดิการสังคม  
    -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จ านวน   
20,000  บาท แผนงานการศึกษา งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ)  สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ 5.1 ข้อ 3) 
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ส่วนที่  6 

การติดตามและประเมนิผล 

********************************* 
 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 270  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ส่วนที่ 3 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา   

ส าหรับการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สาบ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
คณะหนึ่ง ดังนี้ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตลอดระยะเวลา 3 ปี ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ที่ 516/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 3 ปี ลงวันที่  7  สิงหาคม  2563  ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 
     1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานคณะกรรมการ 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    คณะกรรมการ  
   1.3  ผู้อ านวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
   1.4  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะกรรมการ 
   1.5  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
   1.6  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
 
  2. คณะกรรมการมีหน้าที่ วิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี รวมถึงจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  ให้สอดคล้องตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
   2.1 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมพนักงานตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   

 2.2 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละประเภท ระดับ 
ต าแหน่ง โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  เช่น หลักสูตรความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง  หลักสูตรด้านการบริหาร  หรือหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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 2.3 ก าหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจ าเป็นกับผู้เข้า
รับการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม 
การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่
เหมาะสม 
 2.4 ก าหนดงบประมาณรวมถึงจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วน 
ต าบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจนและแน่นอนเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  ผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 
 

3. วิธีในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาประจ ารายปี    
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ใช้เครื่องมือ วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ (LPA – ข้อ 27  Knowledge  Management : KM) 

1. การรายงานการฝึกอบรมของผู้ที่กลับจากฝึกอบรม รายบุคคล  
2. การรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุก 3 เดือน และสรุปผล

รายงานผลประจ าปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
3. การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม รายบุคคล 
4. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม จากคณะกรรมการ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้บังคับบัญชา ในการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
5. การติดตามประเมินผล ตามแบบรายงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา  

 
บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้ เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล         
จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน    
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 

*********************************** 
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แบบรายงานการประเมินตนเอง (ก่อนการฝึกอบรม) 
ความคาดหวังในการน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ 

ชื่อหลักสูตร...............................................ระหว่าง.................................................... 
****************** 

  1. ท่านคาดการณ์ว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มี
ประสิทธิภาพ ได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ....................................................... ........................................... 
............................................................................ ..................................................................................................  

  2. ท่านคาดการณ์ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ............................................................ ...................................... 
............................................................................ ..................................................................................................  
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

3. ท่านคาดการณ์ว่าแนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้
ให้เกดิประโยชน์แกห่น่วยงาน มีดังนี้ 
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................ ................................................................ .................................. 

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการ หรือ
หลักสูตรนี้ 
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ต าแหน่ง.......................................................  
 
 
 

สว่นที่ 1 ส  ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม 
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แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม (หลังการฝึกอบรม) 

การน าความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ชื่อหลักสูตร...................................................ระหว่าง................................................ 

****************** 
  1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
สมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้น าความรู้
จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ .......................................................................................... ........ 
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

3. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงาน มีดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ .................................................................................................. 

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มา
ใช้และผลที่เกิดขึ้น 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ...................................................................................... ............ 
............................................................................ ..................................................................................................  
  5. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถน าความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ต าแหน่ง....................................................... 

สว่นที่ 1 ส  ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม 



  
 

 
 

หน้า 56 

หน้า 56 

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.แม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
การน าความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตร..................................................................................................................................................... 
วันที่อบรม...............................................สถานที่........................................................................................ 

ค าชี้แจง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบล     
แม่สาบ  มีความประสงค์ขอติดตามผล/การน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม      
เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในสังกัดต่อไป 

ประเด็น 

ระดับประโยชน์/การน าไปใช้ 

มาก
ที่สดุ 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปาน
กลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อย 

ที่สุด 

(๑) 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน      

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ฝึกอบรม      

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ      

๕. ผู้ใต้บังคับบัญชาน าผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      
 

๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้ ไม่ได้ เพราะ  

๗. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 
ดีขึ้น ไม่ดีข้ึน เพราะ  

๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้น าความรู้ไปถ่ายทอด หรือน าไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๙. ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน หลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ลงชื่อ    (ผู้บังคับบัญชา) 
             (    ) 
      ต าแหน่ง..................................................................... 

สว่นที่ 2 ส  ำหรบัผูบ้งัคบับญัชำ 


