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คานา
การจัดทาแผนการพัฒ นาพนัก งานส่วนตาบล ขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองแวง นั้น
ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ บุคลากรเกิ ดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้ งบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอแวง โดยได้
กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทัก ษะเฉพาะ
ของงานในแต่ล ะตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
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ภาคผนวก
๑. บทสรุปสาหรับผู้บริหารการสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกั ดองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแวง
2. สาเนาคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2566) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. บั น ทึ ก รายงานการประชุม คณะกรรมการจัด ท าการพั ฒ นาพนั ก งานส่ วนตาบล (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2566)

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 2545 กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่
ดี โดยองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรม
ในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์
จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลัก สูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนด
เป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถ
เลือกใช้วิธีก ารพั ฒ นาอื่ น ๆ ได้ และอาจกระท าได้โ ดยส านั ก งานคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่วนตาบล
(ก.อบต.) สานัก งานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกั บองค์การบริห ารส่วนตาบล
ต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรนิ ทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 2545 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาต้องกาหนดตามกรอบ
ของแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาพนัก งานส่วนตาบลที่ คณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนตาบล (ก.อบต.) ก าหนด
โดยให้กาหนดเป็นแผนการพั ฒ นาพนักงานส่วนตาบล มี ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลั งของ
องค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่อ ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดท าแผนการพั ฒ นาพนักงานส่วนตาบล (ประจ าปี งบประมาณ 2564 – 256๖) ขึ้น
เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นาบุ คลากรขององค์ ก ารบริห ารส่วนตาบลหนองแวง เป็น เครื่อ งมือ ในการ
บริห ารงานบุคคลของผู้บ ริห าร อี ก ทั้ ง ยังเป็ นการพั ฒ นาเพื่อเพิ่ม พูนความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติที ่ดี คุณ ธรรม
จริยธรรมของบุคลากรองค์ก ารบริห ารงานส่วนตาบลหนองแวง ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาบุคลากรให้มี ส มรรถนะด้านความคิด มุ่ง มั่นที่ จ ะเป็นคนดี มี จิตส านึก ในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีร ะบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล
3. เพื่อพั ฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มี ทักษะในการบริห าร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุท ธศาสตร์ก รมส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่น
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อันประกอบด้วย พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ได้รับการพั ฒนาการเพิ่ มพูนความรู้ มี ความสามารถ ทั กษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติง าน สามารถนาความรู้ที่ ได้ รั บ มาใช้ป ระโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพือ่ บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

บทที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความสาเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์นั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนีจ้ ะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง นั้น ต้องเป็น
การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ที่ มี ความเชื่ อ มโยงกั บ ยุท ธศาสตร์ห ลั ก ตามแผนพั ฒ นาจั ง หวัด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสาเร็ จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นา เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่
เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อ ให้การจัดทายุท ธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองแวง มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ ยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลัก ตามยุท ธศาสตร์ ขององค์ก ร เพื่อศึก ษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อาเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุท ธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์ องค์ก ารบริหารส่วนตาบล
หนองแวง) นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบทีส่ าคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อ
ได้ท าการศึก ษาและทบทวนข้อ มูล ยุท ธศาสตร์ที ่เ กี ่ย วข้อ ง ข้อ มูล วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ แล้ว จากนั ้น จึ ง
ดาเนินการกาหนดประเด็นสาคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ
“คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา HR SWOT นั้น
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุป สรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จ ะท าให้องค์ก ร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ
- เป็นการวิเคราะห์ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ ยวกั บ การบริหาร และพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ ควร
จากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการทา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดทา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทาให้องค์กรเห็นถึงนัยสาคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทาให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จานวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจานวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒ นา และค่าใช้จ่ายในการพัฒ นานั้นสะท้ อนถึงการบริห ารจัดการ ความพยายามในการดาเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ ตรงขององค์ก รอื่ น แล้ วน ามาประยุก ต์ ให้ เ หมาะสม จะช่ วยประหยัด เวลาและลดการ
ดาเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สาคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้ างยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาบุคลากรขององค์กร โดยการนาข้อมู ล ที่ ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์
จัดลาดับความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่ อ สร้างยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาจากขั้นตอนการสร้างยุท ธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกั บ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงแล้ว ลาดับถัดมา ดาเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อ
คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนาชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว
มากาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กาหนดขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสาเร็จด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิ ดขึ้นจริง มีก ระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนาไปสู่การ
ประเมินผลงานประจาปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 7 ประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามแผน เป็ น การติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า และ
ความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อนามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ต ามเป้าหมายที่กาหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร
จะได้ท ราบถึงความก้ าวหน้าตามแผนงาน และเมื่ อเกิ ดความล่าช้าองค์ก รสามารถศึกษาข้อมูล เพิ่มเติม จาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด
1. สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการ
- พนักงานทุกคน
- บุคลากร
2. วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
- ผู้บริหาร
- คณะกรรมการ
- บุคลากร
- หัวหน้าส่วนราชการ
3. พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน - ผู้บริหาร
จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางาน - หัวหน้าส่วนราชการ
- บุคลากร
4. จัดท าแผนพัฒ นาบุคลากรประจาปี ต่อคณะกรรมการ/คณะ - ผู้บริหาร
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าส่วนราชการ
- บุคลากร
5. จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดทาเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ - บุคลากร
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล - หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลากร
7. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร - บุคลากร
ประจาปี
8. ประเมินผล
- หัวหน้าสานักปลัด อบต.
- บุคลากร

การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
บุคลากรไม่สามารถปฏิบัตงิ านได้ตาม
มาตรฐาน และสาเร็จตามที่กาหนด
วิเคราะห์ปญ
ั หาให้ได้จากการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น
ของหน่วยงาน

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม

ขออนุมัติผู้บริหาร เพื่อพิจารณา

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร
งานไม่สาเร็จตามกาหนด
พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ
หน่วยงานภายใน อบต.
สารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน

ประเมินความจาเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม
ตามลาดับความจาเป็น ก่อน - หลัง
กาหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม
ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม

จัดทาโครงการฝึกอบรม
ดาเนินการฝึกอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม

กาหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม
กาหนดวิธีการฝึกอบรม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสัม ภาษณ์ผู้บ ริห าร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บ ริหารท้องถิ่น ปลัดองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจ จุบันให้ได้เต็ม ประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริ ม สร้ างภาวะผู้ น าให้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะเรื่ อ งการพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงจะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากาลังคนที่
จะหายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งกาลังคนดังกล่าวเป็นกาลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
เรื่องการบริห ารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนที่ จะทดแทนกาลังคนที่ ห ายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด

สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทา
HR SWOT เพื่อ วิเ คราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากร
ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทัก ษะด้านการสื่อข้อความ บริห ารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สาคัญต่อประชาชนในพื้นที่
4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออานวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

ประเมินผล

ผู้บริหารหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบ
รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
น

ผู้ปฏิบัตงิ านมีความรู้
เข้าใจงานทีท่ า

ทางานตามคาสัง่
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได้

การพั ฒ นาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหนองแวง จะเป็นการ
พัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค ณะกรรมการท าหน้ าที่ วางแผนอัต ราก าลั ง สรรหาทั้ ง การบรรจุ แต่ ง ตั้ ง การโอนย้า ย
และประเมิ น ผลเพื่ อ การเลื่ อ นระดั บ ต าแหน่ง การพิ จ ารณาความดีความชอบ และการต่ อสั ญ ญาจ้ าง
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายก อบต.
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัตงิ านมีความรู้
เข้าใจงานทีท่ า

ผู้บริหารหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแลสนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
ภายในปี 25๖๔ - ๒๕๖๖ บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแวง จะมี
ความก้าวหน้ามั่ นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มี ความชานาญการในหน้าที่ มี อัธยาศัยเต็มใจให้บ ริการ
ประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ประจาปีงบประมาณ 256๔ – 2566)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองแวง ได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาบุคลากร องค์ก าร
บริหารส่วนตาบล (ประจาปีงบประมาณ 256๔ – 2566) อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธ
กิ จ การพั ฒ นาบุค ลากรองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหนองแวง (ประจ าปี งบประมาณ 2564 – 2565)ใหม่
และจัดท าเป็นแผนที่ยุท ธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุท ธ์ในการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้
บุ ค ลากรในองค์ ก รได้ มี ค วามเข้ า ใจในทิ ศ ทาง เห็ น ความชั ด เจนของการพั ฒ นาบุ ค ลากรร่ วมกั น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงเป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึง
ประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสาเร็จ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแวง
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักสาคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ
๕. พัฒนาด้านอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้บุคคลากรมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง (ประจาปีงบประมาณ 256๔ – 256๖)
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กาหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผบู้ ังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเ้ พื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมทีผ่ ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับทีอ่ งค์กรคาดหวัง
(%Competency Fit)
2. จานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี
จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน
1. จานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั รางวัล

บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ คลากรขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลหนองแวง ได้
พิจารณาและให้ความสาคัญ กับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร
และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาในตาแหน่ง
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๓. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๔. นักพัฒนาชุมชน
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. เจ้าพนักงานธุรการ
๗. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. พนักงานจ้าง
กองคลัง
ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาในตาแหน่ง
๑. ผู้อานวยการกองคลัง
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี
๓. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
๔. เจ้าพนักงานพัสดุ
๕. พนักงานจ้าง
กองช่าง
ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาในตาแหน่ง
๑. ผู้อานวยการกองช่าง
๒. นายช่างโยธา
๓. พนักงานจ้าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาในตาแหน่ง
๑. ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
๒. นักวิชาการศึกษา
๓. ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก

การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒ นาบุคลากรทั้ งการพัฒ นาในระยะสั้น
เช่น การจัดฝึก อบรมโดยเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทางาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการ
ท างาน การมอบหมายงานการหมุ น เวียนงาน การให้ค าปรึก ษาแนะน า การติ ดตามและประเมิ น ผลโดย
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่ อ ให้ก ารติดตามความสาเร็จและความก้ าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒ นาบุคลากรที่ ได้
กาหนดไว้ในแต่ล ะยุท ธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ และสอดคล้องสนับ สนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้
ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสาเร็จได้ ในการกาหนด
ตัวชี้วัดนั้นต้อ งมี ความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จ ริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

แผนการพัฒนาบุคลากร (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 256๖)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอศรีณรงค์
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ทั น ต่ อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน
โดยใช้ ระบบสมรรถนะ
เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ใน
การบริ ห ารจั ด การการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. ร้ อ ย ล ะ เฉ ลี่ ย ข อ ง
ข้ า ราชการที่ ผ่ า นการ
ประเมิ น สมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง
(% Competency Fit)
2. จ าน วน วั น ที่ ไ ด้ รั บ
การพั ฒ นาเฉลี่ ย ต่ อ คน
ต่อปี

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
256๔ 256๕ 256๖

ตัวชี้วัดโครงการ

1.1 โครงการปรับ ปรุง ความรู้ค วามสามารถ
และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานส่วนตาบล







1.2 โครงการจั ด ท า Development Road
Mapเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน
1.3 โครงการพัฒ นาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.4 โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติ งานตามยุท ธศาสตร์
หลักของ อบต. หนองแวง
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บการ
ปฏิบัติงานใหม่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร

























- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย







1.7 โค รงก ารพั ฒ น าบุ ค ล ากรโด ยก าร
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก







- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย

วิธีการ
พัฒนา

- ความสาเร็จของการปรับปรุง
การฝึก
ความรู้ความสามารถและทักษะ
อบรม
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบล
- ความสาเร็จของการจัดทา
Road Map
- ร้ อ ยละของข้ า ราชการที่ ผ่ า นการ
ทดลองงาน
- จานวนวันที่ได้รับการพัฒนา 3
วันต่อคนต่อปี

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่
กาหนด

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์
2. เสริ ม สร้า งคุ ณ ธรรม
จริย ธรรมจิ ตอาสา การ
เข้ า ถึ ง ประชาชนให้ แ ก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๑. จานวนวันต่อคนต่อปี
ที่ บุ คล าก รได้ รั บ การ
พั ฒ น า ห รื อ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมด้าน
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม และ
จิตอาสา
2. ผ ล ก า ร ส า ร ว จ
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ด้ า น
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
ของบุ ค ลากรต่ อ สั ง คม
ภายนอก

โครงการ
1.1 โครงการเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
เครือข่ายคุณธรรม
1.2 โค รงการเผ ยแ พ ร่ ข้ อ บั งคั บ อ บ ต .
หนองแวง ด้วยจรรยาพนักงานส่วนตาบล
1.3 โครงการพั ฒ นาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน
1.4 โค รงก ารเส ริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม แล ะ
จริยธรรม
1.5 โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 โค รงก ารพั ฒ น าบุ ค ล ากรโด ยก าร
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
256๔ 256๕ 256๖




































ตัวชี้วัดโครงการ
- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย
๑๐ เครือข่าย
- ร้อยละของบุคลากรกรมที่รู้
ข้อบังคับ
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย
จานวน 3 วันต่อคนต่อปี
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- จานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
3. ส ร้ า งภ าวะผู้ น า
และทั ก ษะด้ า นการ
บ ริ ห า ร “ค น ” ที่
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ แ ก่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ใช้
ในการจู ง ใจพั ฒ น า
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๑. จานวนวันต่อคนต่อปี
ที่ บุ ค ล า ก ร ซึ่ ง ด า ร ง
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒ นาในเรื่อ ง
ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ ก า ร
บริหารคน
2. ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

โครงการ
1.1 โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ เมิ น
Leadership Competency แบบ
360 องศา
1.2 โครงการพั ฒ นาภาวะผู้ น า และทั ก ษะ
ก า รให้ ค าป รึ ก ษ าเพื่ อ จู งใจ เพื่ อ ส ร้ า ง
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ
1.3 โครงการพั ฒ นาความรู้ ก ารจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แก่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา (HR For
Line Manager)
1.4 โครงการประกวดแผน กิ จ กรรมการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.5 โค รงก ารพั ฒ น าบุ ค ล ากรโด ยก าร
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
256๔ 256๕ 256๖

ตัวชี้วัดโครงการ







- ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบการประเมิน







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ













- ความสาเร็จของ Road Map
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา
- จานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

4. สร้ า งวั ฒ นธรรม ๑. จ านวนวั น ต่ อ คนต่ อ ปี ที่
การท างาน ร่ ว มกั น บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมีความสุข
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ
- โครงการฝึ ก อบรมกฎหมาย และ
เพิ่ มประสิท ธิภาพการปฏิบั ติงานแก่
บุคคลากร
- โ ค ร ง ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพ/วิสั ย ทั ศน์ ก ารบริห าร
จั ด ก ารท้ อ งถิ่ น แบ บ บู รณ าก าร
องคาพยพของหน่วยงาน

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
256๔
256๕ 256๖












ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

วิธีการพัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรี ย นรู้ เ พื่ อมุ่ ง สู่
การเป็ น องค์ ก รแห่ ง
การเรียนรู้

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ

1. จานวนความรู้/บทความ/ - โครงการฝึ ก อบรมกฎหมาย และ
นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
เพิ่ มประสิท ธิภาพการปฏิบั ติงานแก่
บุ ค ลากรบั น ทึ ก เข้ า ระบบ บุคคลากร
KM
2. ผลงานนวัต กรรมที่ ได้ รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
256๔
256๕ 256๖






ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

วิธีการพัฒนา
การฝึกอบรม

งานการเจ้าหน้าที่ ทดสอบตามแบบ
สานักปลัด อบต. ที่กาหนด

สรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ที่ โครงการ/หลักสูตรการ
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
ปี 25๖๔
ปี 25๖๕ ปี 25๖๖ อบต.ดาเนิน ส่งฝึกอบรมกับ
พัฒนา
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)
การเอง
หน่วยงานอื่น
1. หลักสูตรเกี่ยวกับนายก เพื่อพัฒนาระบบการ
นายก อบต.
1
1
1

อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่ บริหาร งานของนายก ได้รับการ
เกี่ยวข้อง
อบต.ให้มีทักษะความรู้ ฝึกอบรม 1
ความเข้าใจในการ
ครั้ง/ปี
บริหารงานมากยิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

2. หลักสูตรเกี่ยวกับรอง
เพื่อพัฒนาระบบการ
นายก อบต.หรือหลักสูตร บริหารงานของรองนายก
อบต.ให้มีทักษะความรู้
อื่นที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น

รองนายก อบต.
ได้รับการ
ฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

๒

2

2

-



ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

3. หลักสูตรเกี่ยวกับ
เลขานุการนายก อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เลขานุการนายก
อบต.ได้รบั การ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

๑

1

1

-



ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของเลขาฯ
นายก อบต.ให้มที ักษะ
ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ/หลักสูตรการ
วัตถุประสงค์
พัฒนา
4. หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาระบบการ
ประธานสภา อบต.หรือ บริหาร งานของ
หลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ประธานสภา อบต.ให้มี
ทักษะความรู้ความเจ้าใจ
ในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น
5. หลักสูตรเกี่ยวกับรอง
เพื่อพัฒนาระบบการ
ประธาน สภา อบต.
บริหาร งานของรอง
หรือหลักสูตรอื่นที่
ประธาน สภา อบต.ให้มี
เกี่ยวข้อง
ทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
6. หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาระบบการ
เลขานุการสภา อบต.
บริหาร งานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่
เลขานุการ สภา อบต.ให้
เกี่ยวข้อง
มีทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
7. หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิก เพื่อพัฒนาระบบการ
สภา อบต. หรือหลักสูตร ทางานของสมาชิกสภา
อื่นที่เกี่ยวข้อง
อบต.ให้มีทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ทางานมากยิง่ ขึ้น

การดาเนินงาน
ประธานสภา
อบต.ได้รบั การ
ฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 25๖๔
ปี 25๖๕
ปี 25๖๖ อบต.ดาเนิน
ส่งฝึกอบรมกับ
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)
การเอง
หน่วยงานอื่น
๑
1
1


งบประมาณ
ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

รองประธาน
สภาอบต.ได้รบั
การฝึกอบรม 1
ครั้ง/ป

๑

๑

๑

-



ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.

เลขานุการสภา
อบต.ได้รบั การ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/
ปี

๑

1

1

-



ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

สมาชิกสภา
อบต.ได้รบั การ
อบรม 1 ครั้ง/ปี

๒๒

22

22

-



ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

ที่

โครงการ/หลักสูตร
การพัฒนา
8. หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหาร งาน อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
9. หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหาร งานช่าง หรือ
หลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

10. หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหาร งานคลัง หรือ
หลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

11. หลักสูตรเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหาร งานของนัก
บริหาร อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้ความเจ้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหาร งานของนัก
บริหาร งานช่างให้มี
ทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหาร งานของนัก
บริหาร งานคลังให้มี
ทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ งานของพนักงาน
แต่ละระดับ แต่ละ
ตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินงาน
นักบริหารงาน
อบต.ได้รบั การ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 25๖๔ ปี 25๖๕ ปี 25๖๖ อบต.ดาเนิน ส่งฝึกอบรมกับ
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)
การเอง
หน่วยงานอื่น
๒
๒
๒



งบประมาณ
ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

นักบริหารงานช่าง
ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

นักบริหารงานคลัง
ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม
1ครั้ง/ปี

1

1

1





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ
ของ อบต.)

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ที่
โครงการ/หลักสูตรการ
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
ปี 25๖๔ ปี 25๖๕
ปี 25๖๖
พัฒนา
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)
12. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ พนักงานส่วนตาบล
1
1
1
พนักงานธุรการ หรือ
และความเข้าใจในการ ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ปฏิบัติ งานของพนักงาน 1 ครั้ง/ปี
แต่ละระดับ แต่ละ
ตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
13. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ
หลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ พนักงานส่วนตาบล
และความเข้าใจในการ ได้รบั การฝึกอบรม
ปฏิบัติ งานของพนักงาน 1 ครัง้ /ปี
แต่ละระดับ แต่ละ
ตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ พนักงานส่วนตาบล
14. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
พนักงานการเงินและ
ได้รับการฝึกอบรม
งานของพนั
ก
งานแต่
ล
ะ
บัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่
1 ครั้ง/ปี
ระดับ แต่ละตาแหน่งให้
เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.ดาเนิน ส่งฝึกอบรมกับ
การเอง
หน่วยงานอื่น

งบประมาณ





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

1

1

1





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

1

1

1





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ที่
โครงการ/หลักสูตรการ
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
ปี 25๖๔ ปี 25๖๕
ปี 25๖๖
พัฒนา
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ พนักงานส่วนตาบล
15. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
1
1
1
ความเข้
า
ใจในการปฏิ
บ
ต
ั
ิ
พนักงานจัดเก็บรายได้
ได้รับการฝึกอบรม
งานของพนั
ก
งานแต่
ล
ะ
หรือหลักสูตรอื่นที่
1 ครั้ง/ปี
ระดับ และตาแหน่งให้
เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม
งบประมาณ
อบต.ดาเนิน ส่งฝึกอบรมกับ
การเอง
หน่วยงานอื่น
ตามที่หลักสูตร


กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

16. หลักสูตรเกี่ยวกับพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ พนักงานส่วนตาบล
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ได้รบั การฝึกอบรม
งานของพนักงานแต่ละ
1 ครัง้ /ปี
ระดับ และตาแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

17. หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักวิชาการศึกษา หรือ
หลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ งานของพนักงาน
แต่ละระดับ แต่ละ
ตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ งานของพนักงาน
แต่ละระดับ แต่ละ
ตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

18. หลักสูตรเกี่ยวกับนาย
ช่างโยธา หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ที่
โครงการ/หลักสูตรการ
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
ปี 25๖๔ ปี 25๖๕
ปี 25๖๖
พัฒนา
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)
19. หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ พนักงานส่วนตาบล
1
1
1
นักพัฒนาชุมชน หรือ
และความเข้าใจในการ ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ปฏิบัติ งานของพนักงาน 1 ครั้ง/ปี
แต่ละระดับ แต่ละ
ตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
20. หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ พนักงานส่วนตาบล
1
1
1
พนักงานจ้างแต่ละ
และความเข้าใจในการ ได้รับการฝึกอบรม
ตาแหน่ง หรือหลักสูตร ปฏิบัติงานของพนักงาน 1 ครั้ง/ปี
อื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่ละระดับ แต่ละ
ตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
21. การส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา พนักงานส่วนตาบล
5
5
5
การศึกษาต่อระดับ
ศักยภาพของบุคลากร และพนักงานจ้าง
ปริญญาตรีและระดับ
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
ได้รับการศึกษาต่อ
ปริญญาโท
ยิ่งขึ้นและสามารถนา
ความรู้ความ สามารถ
กลับมาพัฒนาท้องถิ่น
22. มาตรฐานการให้รางวัล เพื่อกาหนดมาตรฐาน
พนักงานส่วนตาบล
1
1
1
และลงโทษ/พนักงาน
การปฏิบัตงิ านและสร้าง ได้รับการพิจารณา
ดีเด่น
ขวัญกาลังใจให้แก่
เข้าร่วมการ
พนักงานส่วนตาบล
ประกวดพนักงาน
ดีเด่นประจาปี

ลักษณะการฝึกอบรม
งบประมาณ
อบต.ดาเนิน ส่งฝึกอบรมกับ
การเอง
หน่วยงานอื่น
ตามที่หลักสูตร


กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)





ตามที่โครงการ
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

โครงการ/หลักสูตรการ
วัตถุประสงค์
พัฒนา
23. อบรมจริยธรรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ส่วนตาบล
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัตงิ านของ
พนักงานส่วนตาบล

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
การดาเนินงาน
ปี 25๖๔ ปี 25๖๕
ปี 25๖๖
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)
พนักงานส่วนตาบล
25
25
25
ได้รับการฝึกอบรม
จริยธรรมปีละ 1
ครั้ง

24. หลักสูตรเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์สาหรับ
พนักงานทุกตาแหน่ง
หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่
ละตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตร
คอมพิวเตอร์
1 ครั้ง/ปี

๒๔

๒๔

๒๔





ตามที่หลักสูตร
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

25. การฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ตามหลักสูตรต่างๆ ทีจ่ ัด และความเข้าใจในการ
ขึ้นเอง
ปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับ แต่ละ
ตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
26. การประชุมประจาเดือน เพื่อให้คณะผู้บริหารและ
พนักงานส่วนตาบลได้
ร่วมปรึกษาหารือ แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

4๖

4๖

4๖





ตามที่โครงการ
กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

ผู้บริหาร อบต.
พนักงานส่วนตาบลได้
ประชุมประจาเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง

๒๘

๒๘

๒๘





-

ที่

ลักษณะการฝึกอบรม
งบประมาณ
อบต.ดาเนิน ส่งฝึกอบรมกับ
การเอง
หน่วยงานอื่น
ตามที่โครงการ


กาหนด
(งบประมาณ ของ
อบต.)

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 25๖๔
ที่

แนวทางการพัฒนา

1

3

- การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่
จัดขึ้นเอง
- การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆที่
หน่วยงานอื่นจัด
- การศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น

4

- ส่งเสริมการศึกษาต่อ

5

- การประชุมประจาเดือน

6

- การสรรหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการบริหารงาน แล้วแต่ความจาเป็น
อบต.
-การฝึกทดลองการปฏิบัติงาน(สาหรับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
บรรจุใหม่)

2

7
8

-การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัตงิ าน(สาหรับ
เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่)

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตามที่โครงการกาหนด
(งบประมาณ ของ อบต.)
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่หลักสูตรกาหนด
(งบประมาณ ของ อบต.)
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามที่โครงการกาหนด
(งบประมาณ ของ อบต.)
อย่างน้อยปีละ 2 คน
ตามที่หลักสูตรกาหนด
ปริญญาตรีปีละ 33,000.ปริญญาโทปีละ 60,000.อย่างน้อยเดือนละ 2 คน
-

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

งบประมาณของ อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

เพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ
เพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ
เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์

งานบุคลากร สานัก
ปลัด อบต.
งานบุคลากร สานัก
ปลัด อบต.
งานบุคลากร สานัก
ปลัด อบต.
เพื่อให้มีวุฒิการศึกษาที่สงู ขึ้น งานบุคลากร สานัก
ปลัด อบต.
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว สานักปลัด อบต.
ในการทางาน
เพื่อให้เพียงพอต่อการทางาน ทุกส่วนราชการ

-

เพื่อทดสอบความสามารถใน
การทางานเบือ้ งต้น

-

เพื่อให้ มีความรู้เบือ้ งต้น

บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในหน้าที่

บทที่ 7
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ซึ่งปรากฏดังนี้
๑. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔
๑) แผนงานบริห ารทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวด ค่ าตอบแทนใช้ ส อยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ ๑,803,๐๐๐ บาท
๒) แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริห ารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ ๕๕2,000 บาท
๓) แผนงานเคหะและชุม ชน งานบ ริห ารทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ เคหะและชุม ชน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 326,000 บาท
2. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕
๑) แผนงานบริห ารทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวด ค่ าตอบแทนใช้ ส อยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ ๑,803,๐๐๐ บาท
๒) แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริห ารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ ๕๕2,000 บาท
๓) แผนงานเคหะและชุม ชน งานบ ริห ารทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ เคหะและชุม ชน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 326,000 บาท
3. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๖
๑) แผนงานบริห ารทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวด ค่ าตอบแทนใช้ ส อยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ ๑,803,๐๐๐ บาท
๒) แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริห ารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ ๕๕2,000 บาท
๓) แผนงานเคหะและชุม ชน งานบ ริห ารทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ เคหะและชุม ชน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 326,000 บาท

บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ
องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองแวง ตระหนัก ถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึง ได้
กาหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญ
ในการประเมิ นผลการปฏิบัติง านของบุคลากร เป็นสิ่งที่ จ ะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติง านได้ส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ องค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้
สามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ การวางแผนพัฒ นาบุคลากรขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลหนองแวง ให้ มี
คุณลักษณะตามที่เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตาแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน
1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในการทางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้ ง ตามหลัก กฎหมายคุณ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลั ก แนวทางในวิช าชี พของตน โดยมุ่ งประโยชน์ของ
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่ ง มั่ น เพื่ อ บรรลุ ค วามส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่ ง มั่ น จะ
ปฏิบัติงานให้ดีห รือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย
1.4) ใฝ่ เรียนรู้และพั ฒนาอย่างต่ อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทั กษะ ความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน

1.5) การท างานเป็ น ที ม ความตั้ ง ใจที่ จ ะท างานร่วมกั บ ผู้ อื่น เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ในที ม งาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแวง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่ รับ ผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทั ก ษะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ รับ ผิด ชอบ ทั ก ษะความช านาญที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทาหรือ
คุณลักษณะที่ จาเป็นต่อ การปฏิบัติงานในงานที่รับ ผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการ
โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิ จ ารณาความดีความชอบประจาปีบุคลากรขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหนองแวง
อิ ง ตามผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านประจ าปี โดยเกณฑ์ ในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
......................................................
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
มีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ ประกอบการจัดทาแผนฝึกอบรมประจาปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแวง จากผลการสารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด ๒5 คน จากทั้งหมด ๔ ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการ
กระจายข้อ มู ล อย่างทั่ วถึงทั้ งเพศ อายุ การศึก ษา ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับ ผิดชอบของพนัก งาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนัก งานส่วนตาบลร้อยละ ๔๐ พนักงานครู ร้อยละ 20
ลูกจ้างประจาร้อยละ 0 พนักงานจ้างตามภารกิจ ร้อยละ 8 และพนักงานจ้างทั่วไปร้อยละ 32
ระดับ การศึก ษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จ บปริญ ญาโท ร้อยละ ๔ ระดับ ปริญ ญาตรี
ร้อยละ 52 และระดับต่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ ๓๒
เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการทางานพบว่าร้อยละ 8 อายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 0
มีอายุงานระหว่าง 5 - 10 ปี ร้อยละ 92 มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรทีม่ ีความต้องการมากที่สุดตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
ลาดับ
หลักสูตร
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตาแหน่ง
60%
2
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
8%
3
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
80%
4
หลักสูตรด้านการบริหาร
24%
5
หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
16%
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๐ พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมร้อยละ ๖๐ พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 5 - 7 วัน ร้อยละ ๖๐ พอใจในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก
สถานที่ฝึกอบรม
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๗๒ เห็นว่าควรจัดให้มี การฝึกอบรมที่ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ ๕2
เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนาข้อมูลที่
เป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมิน
ติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อ ให้เกิดประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลต่อการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ต่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล

