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งานบริหารงานบุคคลส านักปลัด อบต. 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 



ค าน า 

  แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๔- ๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว   จัดท าข้ึนโดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล    
นางิ้ว  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเป็นประธานกรรมการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นกรรมการ นักจัดการงานทั่วไปเป็น 
กรรมการและเลขานุการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานและมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้การปฏิบัติงาน 
การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
สามารถตอบสนองตอความต้องการของประชาชนได้อย่างพอเพียงและท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ในเขตความ
รับผิดชอบ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง เป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บังคับบัญชา ท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายที่ผู้บริหารวางไว้ บุคลากรใน สังกัดสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ก่อให้เกิดการพัฒนาห้องถ่ินต่อไป สมดัง
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรที่ตั้งไว้ว่า บุคลากร อบต.นางิ้ว   มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ
ประชาขน 

 
 

งานบริหารงานบุคคล 
         ส านักปลัด อบต. 

          องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 



 สารบัญ 
                หน้า 

ส่วนที่ ๑      หลักการและเหตุผล                                                                      ๒ 

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ๔ 

ส่วนที่ ๓ ขั้นตอนการพัฒนา ๕ 

ส่วนที่ ๔ หลักสูตรในการพัฒนา ๖ 

ส่วนที่ ๕ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา ๘ 

ส่วนที่ ๖ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ๑๐ 

ส่วนที่ ๗ การติดตามและประเมินผล ๑๑ 

ส่วนที่ ๘ บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากร ๑๒ 
 



๒ 

 

แผนพฒันาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็น อบต.ขนาดกลาง มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ
ออกเป็น  ๔   ส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึ่งได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งที่ใช้ปฏิบัติงานตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วจะมีภารกิจ 
ปริมาณงานและความซับช้อนของงานเพ่ิมข้ึนจากเดิมมาก และมีความจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขบัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายนพ.ศ.
๒๕๔๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล (Training Needs) ซึ่งจะต้องท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในด้านตัวบุคคลและตามต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 
๓ ปีตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิ บัติ งาน ด้านความรู้
(Knowledge) และทักษะ (Skill) เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ดังนั้น ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี
ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่รา ชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องท าการพัฒนาในเรื่องท่ีจ าเป็น ๕  ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียว ข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เข่นระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นด้น 

๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น 

๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประ ชาชน เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น    

๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะที่ดี ที่สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ม นุษยสัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน   เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ความสุขในการท างาน 

 

๑ 



๓ 

 

โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดังต่อไปนี ้
๑.   เตรียมการและวางแผน 
๒.  การด าเนินการพัฒนา 
๓. การติดตามและประเมินผล 
 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วจึงไต้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ
และทัศนคติที่ดี   คุณธรรม   จริยธรรม ช่วยให้การปฏิบัติราชการ การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วไต้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน ์

 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
    “ทันสมัย    ร่วมใจประสาน   บริการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม” 
 

  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 

  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้วตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 

  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้
ท างานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิง
ภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี... 
 

  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
   : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
โปร่งใส และเป็นธรรม 
 
 

๒ 



พันธกิจ 
๑. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน 

และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาตนเอง 
๓.  เสริมสร้างส่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมพี่พึงประสงค์และมีความโปร่งใส 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์พี่ ๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด    :  จ านวนโครงการต่อคนต่อปีพ่ีบุคลากรเช้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย :  อย่างน้อย ๒ โครงการต่อคนต่อปี 
 

ยุทธศาสตร์พี่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนเอย่างย่ังยืน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ :  จ านวนโครงการต่อคนต่อปีพ่ีบุคลากรไต้รับการพัฒนาหรือเช้าร่วม 
เป้าหมาย   :  อย่างน้อย ๑ โครงการต่อคนต่อปี 
ตัวชี้วัดที ่๒ :  จ านวนความรู้หรือบทความพ่ีรวบรวมเช้าระบบ KM 
เป้าหมาย   :  ส่วนราชการละ ๑ เรื่องต่อปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
ตัวชี้วัดที ่๑ :  จ านวนโครงการต่อคนต่อปีพ่ีบุคลากรไต้รับการพัฒนาหรือไต้เช้าร่วม

กิจกรรม 
เป้าหมาย   :  อย่างน้อย ๑ โครงการต่อคนต่อปี 
ตัวชี้วัดที ่๒ :  จ านวนครั้งชองการเผยแพร่ส่านิยมและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
เป้าหมาย   :  อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการท างานอย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัดที ่๑ :  จ านวนโครงการต่อคนต่อปีทีบุ่คลากร อบต.นางิ้วเข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย   :  อย่างน้อย ๓ โครงการต่อคนต่อปี 
ตัวชี้วัดที ่๒ :  ระดับความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
เป้าหมาย   :  ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรมีความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน

การท างาน 
 
 
 

๓ 



๓ 

 

ส่วนท่ี ๒ 
วัตอุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการผี!กอบรมและพัฒนาบุคลากรชององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๓. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการต าเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 
เป้าหมายการพัฒนา 

๑. เป้าหมายเซิงปริมาณ 
    บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยด้านละ ๑ ครั้งต่อคนต่อปี 

 

๒. เป้าหมายเซิงคุณภาพ 
    บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูน 

ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในกา ร
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาซนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและการพัฒน าใต้บังคับ
บัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาชองตนเอง 

๔ 



ส่วนท่ี ๓ 
ขั้นตอนการพัฒนา 

 
การเตรียมการและการวางแผน 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๒. พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ละคน  สมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

๓. ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ 
ทักษะเฉพาะชองงานในแต่ละต าแหน่ง ต้านการบริหาร ต้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

การด าเนินการพัฒนา 
๑.  การเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชา
ควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเ ป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชมเซิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 

 

๒.  วิธีการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วจะด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานโดยเลือกแนวทางการพัฒนาซึ่งมีอยู่หลากหลายแนวทาง เช่น การ ฝึกอบรม 
การปฐมนิเทศ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา การมอบหมายสับเปลี่ยนหน้าที่ปฏิบัติงาน การประชุมชี้แจง การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน การประชุมเซิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา การให้ทุนการศึกษาตลอดจน
การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับเบ้าหมายที่จะด าเนินการ โดยอาจจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่
ด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืนหรือว่าจ้างหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีความรู้
ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

 

การติดตามและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   มีแนวทางในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยการให้ 

ผู้บังคับบัญชาติดตามการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด   เพื่อสังเกตการปฏิบัติงานว่ามีพัฒนาการ
เป็นไปในทางดี ขึ้นหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งให้ค าแนะน าวิธีการแ ก้ไขปัญหาการท างานเพ่ือลดปัญหาที่เกิ ดขึ้น.
และให้มีการประเมินผลการพัฒนา ประกอบกับการจัดท ารายงานผลการ ฝึกอบรมและแบบติดตามประเมินผล
การฝึกอบรมโดยผู้บังคับบัญชา เมื่อ ได้ผ่ านการติดตามประเมินผลแล้ว จึงถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว

๕ 



๕ 

 

ส่วนท่ี ๔ 
หลักสูตรการพัฒนา 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งต้องไต้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไต้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เซ่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน 
นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ไต้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เซ่น งานแกอบรม งานพิมพ์ดีด 
งานต้านซ่าง หลักสูตรการเกอบรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ เป็นต้น 

๓. หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ
ประซาชน  เซ่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

๔. หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถ 
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนไต้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เซ่น ม นุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสาร 
และ การสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เซ่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

๖. หลักสูตรอื่น ๆ ที่จ าเป็น ได้แก่ การพัฒนาความ รู้ด้ านภาษาและวัฒนธรรม ของ
ต่างประเทศเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประ ชาคมอาเซียน เซ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน เป็น
ต้นทั่งนี้สามารถสรุปหลักสูตร/หัวข้อที่พนักงานมีความประสงค์ในการพัฒนาได้ดังนี้ 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
                     -     ระเบียบฯ และแนวทางปฏบิัตติิการเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การฝึกอบรม และการ

เดินทางไปราชการ 
- หลักการเขียนโครงการที่ถูกต้อง 
- การอบรมทัศนคติ ความมีน้ าใจ และใสใจการท างาน 
- อบรมระบบ e-laas 

 

ส านักปลัด อบต. ประกอบด้วย 
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาฯ และแนวทางปฏิบัติ 
- ระเบียบฯ แนวทางเก่ียวกับการเงินและพัสดุ 
- ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเขียนรายงานการประชุม 
- การอบรมความรู้เรื่องความก้าวหน้าในสายงาน 
-  การบริหารงานบุคคล เซ่น การเลื่อนระดับ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และการจัดท า

แผนอัตราก าลัง 

๖ 

๗ 



๖ 

 

- ศิลปะการพูดและเพ่ือจูงใจและครองใจคน 
- การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เซ่น โปรแกรม Photoshop และ การพัฒนา

เว็บไซต์ 
- การอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถเครน และรถกระเช้า 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการดับเพสิงขั้นสูง และเทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง 
- การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานสารบรรณ 
- อบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทีอั่บอากาศ 

 

กองคลัง ประกอบด้วย 
- ระเบียบๆ เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การจัดเก็บรายได้ พัสดุ และ

แนวทางปฏิบัติ 
- เสริมสร้างและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
- การบริหารงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- ระบบ E-GP, ระบบ E-Auction และ E-laas 

 
กองช่าง  ประกอบด้วย 

-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
- ราคากลางงานราชการ 
- การควบคุมการก่อสร้างและการรายงานการก่อสร้าง 
-  อบรมโปรแกรม Sketshop 
- การท างานเป็นทีม 
- การเช้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การออกแบบอาคารและวิเคราะห์โครงสร้าง 
- ระเบียบฯ ว่าด้วยงานพัสดุ , วิธีคิดราคากลาง และเทคนิคการตรวจรับงานที่ถูกต้อง 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
- ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติในการจัดงานต่าง ๆ เช่น งานประเพณี การแช่งขัน

กีฬา 
- ระเบียบๆ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุ 
- ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา และการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น การออกแบบ?เอประขาสัมพันธ์ 

 



 

ส่วนท่ี ๕ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบ ริหาร

ส่วนต าบลนางิ้วมีหลายวิธีการ ได้แก่ 
๑.  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยองเป็นผู้ต าเนินการพัฒนา 
๒.  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยองมอบหมายให้องค์การบ ริหารส่วน

ต าบลหรือผู้ที่เหมาะสมต าเนินการหรือต าเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยอง 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 

๓.  องค์การบรหิารส่วนต าบลนางิ้วเป็นผู้ต าเนินการพัฒนาเอง 
 

กรณี  องค์การบ ริหารส่วนต าบลนางิ้วต าเนินการเอง สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น การ
ปฐมนิเทศพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่เข้ามาใหม่ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดขอบ การ ฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เป็น ต้น นอกจากนี้ องค์การบ ริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว  จะด าเนินการร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและ ด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม   สัมมนา ศึกษาดูงานที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอก ชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือองค์การ
บรหิารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นผู้ต าเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญวิทยากรมาบรรยาย
ให้ความรู้หรือเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลนางิ้วได้ ดังนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔. การฝึกอบรมทั้งในห้องฝึกอบรมและการฝึกอบรมทางไกลหรือการฝึกอบรมผ่านสื่อ

อินเตอร์เน็ต 
๕. การให้ทุนการศึกษา (เมื่อมีหลักเกณฑ์และแนวทางการต าเนินงานที่ชัดเจน) 
๖. การศึกษาดูงานทั้งในและนอนสถานที่ 
๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา 
๘. การฝึกภาคสนาม      
๙. การประซาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
๑๐. การท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 
๑๑. การท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน 
๑๒. วิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

 
 
 
 
 

๘ 



®o 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

การด าเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ เป็นระยะเวลา ๓ ปี คือ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

                    โดยมีการก าหนดช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
พัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

๙ 



(ริ) SI 

 

ส่วนท่ี ๖ 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วได้รับการ
จัดสรรตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณในแต่ละปีอย่างซัดเจน โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓   ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร  ( Organization  Development : 
OD )  ของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานจ้างท้งถิ่น   งบประมาณ  ๑๐ ๐,๐๐๐   บาท/ปี   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด อบต. 

๒.  โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานท้องถิ่น  
พนักงานจ้าง  ผู้น า  คณะกรรมการชุมชน  อสม. และประชาชน  งบประมาณ   ๓๐๐,๐๐๐   บาท/ปี   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด อบต. 

๓.  โครงการส่งเสริม  คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ 
บาท/ปี    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด อบต. 

๔.   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐  
บาท   แผนงานการศึกษา  งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ผู้รับผิดชอบ   กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๕.   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร   งบประมาณ   
๘๕๐,๐๐๐   บาท  ประกอบด้วย 
         -   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 
   ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด  

     -    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี
ผู้รับผิดชอบ กองคลัง 

                        -   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท/ปี  ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     -   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบประมาณ 
๘๐,๐๐๐ บาท/ปี  ผู้รับผิดชอบ  กองช่าง 

 

รวมงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๓  ทั้งสิ้น จ านวน ๑,๔๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่น บาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๒๐  ซึ่งทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖ ๔   ไว้จ านวน  ๓๒,๑๕๑,๐๐๐.- 
บาท  และส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และ ๒๔๖๖  คาดจ่าจะทั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วไว้ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้   ทั้งนี้ การทั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร
โดยการให้ทุนการศึกษาจะด าเนินการในภายหลังเมื่อระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
ทุนการศึกษาแก่พนักงานมีความซัดเจนและบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว 

๑๐ 



๑๒ 

 

ส่วนท่ี ๗ 
การติดตามและประเมินผล 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ ทักษะ   
ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนาใน
หลักสูตรต่าง ๆ โดยใช้วิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีการร่วมกัน ดังนี้ 

 

๑.    การใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อน หลัง และแบบสอบถามติดตามประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง โดยท าการทดสอบโดยผู้เข้ารับการพัฒนา
เอง และโดยสอบถามผู้บังคับบัญชา 

๒.   การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เซ่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้ างาน เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓.   การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นทีเ่ป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เซ่น ในกรณี
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วส่งบุคลากรเข้ารับการแกอบรมในหลักสูตรที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

๔.   การสังเกตผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนาว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าไปหรือไม่ 
อย่างไร 

๕.   การสังเกตการปฏิบัติงานร่วมกัน การท างานเป็นทีมของพนักงานทุกส่วนราชการ 
๖.   การจัดท าแบบสอบถามความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานทุกส่วนราชการ 
๗.   วิธีการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

๑๑ 



๑๓ 

 

 

 
 

ส่วนท่ี ๘ 
บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์     จ านวนโครงการต่อคนต่อปีท่ีบุคลากร อบต.นางิ้วเข้าร่วม 
เป้าหมายยุทธศาสตร์    อย่างน้อย   ๒  โครงการต่อคนต่อปี 

  ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชี้วัดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑   โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 

-   เพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้น ามนุษยสัมพันธ์และ
การท างานเป็นทีม
ภายในหน่วยงานหรือ
การบริหารจัดการและ
การบริการประซาชน 

-  จัดการฝึกอบ 
รมปีละ ๑ ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๓๑ คน 
ช่วงเดือน เม.ย.- 
ก.ค.ของทุกปี 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

-  จ านวนครั้งที่ 
จัดการ‘ฝึกอบรม 
ต่อปี 
-  จ านวนผู้ผ่าน 
การ‘ฝึกอบรม 

-  พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง มี
ความรู้  ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๒   โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
บุคลากรทางการศึกษา 

-  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 
ของ พนักงานส่วน
ต าบลและครูผู้ดูแลเด็ก  
ศพด.อบต.นางิ้ว 
 

-  จัดการฝึกกอบ
รม  ปีละ ๑ ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน  ๒๐  คน 
ช่วงเดือน มี.ค.- 
ก.ย.ของทุกปี 

๕๐,๐๐๐ 

บาท 

๕๐,๐๐๐ 

บาท 

๕๐,๐๐๐ 

บาท 

-  จ านวนครั้งที่ 
จัดการฝึกอบรม 
ต่อปี 
-จ านวนผู้ผ่านการ 
'ฝึกอบรม 

พนักงานส่วนต าบลและ
ครูผู้ดูแลเด็ก มี
ศักยภาพและ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

๑๒ 



 

   ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๒ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ 

ตัวชีวั้ดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๓   โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร 
ประจ าต าแหน่งของ 
พนักงานส่วนต าบล 

-   เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ต าแหน่งของพนักงาน 
ให้ดีขึ้น 

    พนักงานส่วนต าบลทุก
คนที่ยังไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมประจ าต าแหน่ง
โดยด าเนินการตลอด 
ปีงบประมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 

 - จ านวนพนักงาน 
ส่วนต าบลทีย่ังไม่
ผ่านการฝึกอบรม
ประจ าต าแหน่ง 
อย่างน้อยร้อยละ 
๓๐ 

-  พนักงานส่วนต าบล 
มีความรู้ความสามารถ 
และเป็นมืออา ชีพใน 
การปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

   ๔   โครงการฝึกอบรมเพ่ือ 
พัฒนาความรู้ ทักษะและ 
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 
เฉพาะด้าน  

 

 - เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานเฉพาะ 
ด้านของพนักงานให้ 
ดียิ่งขึ้น 

-  พนักงานส่วนต าบลทุก
คนเข้าวันการฝึกอบรม
อย่างน้อยคนละ ๑
หลักสูตรต่อปีโดย
ด าเนินการตลอด 
ปีงบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๕๐,๐๐๐ 
บาท 

-  จ านวนพนักงาน 
ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมอย่าง 
น้อยร้อยละ ๕๐ 

-  พนักงานส่วนต าบลมี 
มีความรู้ ความสามารถ
และ สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
ดียิ่งขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

๕    โครงการประชุมเซิง
ปฏิบัติการก าหนดตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการและ
เส้นทางความก้าวหน้า
ของพนักงานส่วน 

ต าบ 

-   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม พนักงานเข้าร่วมไม่น้อย ๕๐,๐๐๐ 
 

บาท 

๕๐,๐๐๐ 
ยบาท 

๕๐,๐๐๐ 
บาท 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการ -  กลุ่มเป้าหมายมี ทุกส่วนราชการ 
 โครงการมีความรู้ กว่าร้อยละ ๕๐  ของ บาท บาท บาท ร้อยละ ๘๐ ความรู้ในการจัดท า  

 เกี่ยวกับการก าหนด จ านวนพนักงานทั้ง    สามารถจัดท า แบบประเมิน  
 ตัวชี้วัด และค่าเป้า หมดโดยด าเนินการเดือน    ข้อตกลงตัวชี้'รัด   
 หมายในการประเมิน ม.ค.- ก.ย.ของทุกปี    รายบุคคลเพื่อใช้   
  ผลการปฏิบัติงานและ     ในการประเมินผล   
  มีความรู้เกี่ยวกับเส้น     งานได้   
  ทางความก้าวหน้า        
          

  

๑๓ 



 

 

   ที่ โครงการ วัตลุ,ประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชีวั้ดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   ๖    โครงการฝกึอบรมหลักสูตร 
ของนายก อบต. รองนายก
และเลขานุการ นายก อบต.
นางิ้ว 

 -   เพื่อพัฒนาความรู ้
และวิสัยทัศน์ในการ 
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร 

- นายก อบต.  
- รองนายก อบต. 
-เลขานายก  
โดยด าเนินการตลอดป ี
 

๖๐,๐๐๐ 
บาท 

๖๐,๐๐๐ 
บาท 

๖๐,๐๐๐ 
บาท 

-   จ านวนของคณะ
ผู้บริหารที่ผ่านการ 
ฝีกอบรมแล้วอย่าง 
น้อยร้อยละ ๕๐ 
 

-  คณะผู้บริหารมีความรู้
ในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละ 
วิสัยทัศน์ในการ 
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

   ๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ของสมาซิกสภา อบต. 
 

 -  เพื่อพัฒนาความรู้ 
และวิสัยทัศน์ในการ 
ท างานของสมาซิก 
สภาฯ 

-  สมาชิกสภา  อบต.
นางิ้ว  จ านวน ๑๔  
คน 
โดยด าเนินการ 
ตลอด 
ปีงบประมาณ 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ 
หลักสูตร 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ 
หลักสูตร 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ 
หลักสูตร 

-   จ านวนสมาซิก 
สภาฯ ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมแล้ว 
อย่างน้อยร้อยละ 
๗๐ 

-  สมาซิกสภาฯ มี 
ความรู้และวิสัยทัศน์ 
ในการท างานตาม 
บทบาทหน้าที่มากข้ึน 

ส านักปลัด 
อบต. 

   ๘ โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน
และการพัฒนาตนเองของ
พนักงานท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง 

 - เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน 
ดียิ่งขึ้น 

-  พนักงานส่วน 
ต าบล 
- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 
โดยด าเนินการ 
ตลอด 
ปีงบประมาณ 

๖๐,๐๐๐ 
บาท 

๖๐,๐๐๐ 
บาท 

๖๐,๐๐๐ 
บาท 

-  จ านวนพนักงาน 
ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมอย่าง 
น้อยร้อยละ ๗๐ 

-  พนักงานส่วนต าบลมี 
มีความรู้ ความสามารถ
และ สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๔ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ที่ โครงการ วัตลุ,ประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชีวั้ดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   ๙ โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและการพัฒนาตนเอง
ของคณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต. 

 - เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน 
 

-  คณะผู้บริหาร 
- สมาชิก สภา 
อบต. 
โดยด าเนินการ 
ตลอด 
ปีงบประมาณ 

๖๐,๐๐๐ 
บาท 

๖๐,๐๐๐ 
บาท 

๖๐,๐๐๐ 
บาท 

-  จ านวนคณะ
ผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภา อบต. 
ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมอย่าง 
น้อยร้อยละ ๗๐ 

-  คณะผู้บริหารและ
สมาชิก สภา อบต.มี 
มีความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

  ๑๐ โครงการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
และจ าเป็นตามสภาพการณ์ 
 

-   เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและ 
สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงาน 

-  พนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงาน 
จ้างที่เก่ียวข้อง 
โดยด าเนินการ 
ตามความ 
เหมาะสม 
ในช่วง 
ปีงบประมาณ 

ตามความ 
เหมาะสม 
และจ าเป็น 

ตามความ 
เหมาะสม 
และจ าเป็น 

ตามความ 
เหมาะสมและ 

จ าเป็น 

-  จ านวนพนักงาน 
ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมอย่าง 
น้อยร้อยละ ๗๐ 

-  พนักงานส่วนต าบลมี 
มีความรู้ ความสามารถ
และ สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

 

๑๕ 



I ๑๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๑   จ านวนโครงการต่อคนต่อปีท่ีบุคลากร อบต.นางิ้วได้รับการพัฒนาหรือเข้าร่วม 
เป้าหมายยุทธศาสตร์     อย่างน้อย ๑ โครงการต่อคนต่อปี 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๒   จ านวนความรู้หรือบทความท่ีรวบรวมเข้าระบบ KM 
เป้าหมายยุทธศาสตร์     ส่วนราชการละ ๑ เรื่องต่อปี 

 

 

   ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชีวั้ดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   ๑ โครงการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management 
:KM)  
 

1 

-  เพ่ือรวบรวมความรู้ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
งานที่มีอยู่ส่วนราชการ 
ให้รวมอยู่ในทีเ่ดียว 
กันเพื่อง่ายต่อการ
ค้นคว้า 

-  รวบรวมความรู ้
โดยส่วนราชการ 
ละ ๑ จุดที่ใช้
ส าหรับการศึกษา
และค้นคว้า 
ตลอดปี 
งบประมาณ 

- - - - จ านวนความรู้ที่ 
จัดท าส่วนราชการ 
ละ ๑ จุดการเรียน 
รู้ 

-   องค์กรมีองค์ความรู้
ที่เป็นเอกสาร พร้อม 
น าไปประกอบการ 
ปฏิบัติงานได้ 

ทุกส่วนราชการ 

  ๒ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารายงานหลังการ
ฝึกอบรม 

-เพ่ือรวบรวมความรู้
เป็นหมวดหมู่และ
จัดท าฐานข้อมูล 
-เพ่ือสร้างคลังความรู้
ระเบียบข้อกฎหมาย
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

-   บุคลากรใน
องค์กรได้รับ 
ความรู้เพิ่ม 

- - -    จ านวนฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่าง ๆ 
-  มีการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
- มีเว็บไซต์ อบต.เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
- มีการรายงานผล
หลังจากการฝึกอบรม 
 

-  มีการจัดการความรู้ที่
ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  

ทุกส่วนราชการ 

 

๑๖ 



 

   ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชีวั้ดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   ๓ การจัดประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน  
 

 

-  เพ่ือซักซ้อมแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ 

-  เพ่ือการปฏิบัติ
ราชการที่มี
ประสิทธิภาพและ
เป็นแนวทาง
เดียวกันตลอดป ี 
งบประมาณ 

- - - -  มีการประชุม
ประจ าเดือนอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐  
ของปีงบประมาณ 

 - การปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลไป
ในแนวทางเดียวกันและ
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายข้อบังคับ 

ทุกส่วนราชการ 

  ๔. โครงการอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
และจ าเป็นตามสภาพการณ์ 

 

-  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและ 
สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงาน 

-  พนักงานส่วน 
ต าบล และ
พนักงานจ้างที่ 
เกี่ยวข้อง โดย
ด าเนินการตาม
ความเหมาะสม
ในช่วง
ปีงบประมาณ 

ตามความ 
เหมาะสม 
และจ าเป็น 

ตามความ 
เหมาะสม 
และจ าเป็น 

ตามความ 
เหมาะสมและ 

จ าเป็น 

-  มีการจัดกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

-  พนักงานมีศักยภาพ 
เหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

 

๑๗ 



 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓    การสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๑    จ านวนโครงการต่อคนต่อปีท่ีบุคลากร อบต.นางิ้วได้รับการพัฒนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา 
เป้าหมายยุทธศาสตร์       อย่างน้อย ๑ โครงการต่อคนต่อปี 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๒    จ านวนครั้งของการเผยแพร่ค่านิยมและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 1 
เป้าหมายยุทธศาสตร์      อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 

 

   ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชีวั้ดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   ๑    โครงการสื่อสารและ
เผยแพร่ 
ค่านิยมและมาตรฐาน 
คุณธรรมจริยธรรมการ 
ท างาน 

-  เพ่ือเสริมสร้าง 
ค่านิยมและคุณธรรม 
จริยธรรมของ 
พนักงาน 

-  จัดการเผยแพร่ 
อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง ระหว่าง 
เดือน  ต.ค.-ธ.ค. 
ของทุกปี 

- - -  - มีการจัดการ
เผยแพร่ที่ท า 
การเผยแพร่ 
ค่านิยม 

- พนักงานได้ทราบถึง 
ค่านิยมและมาตรฐาน 
คุณธรรมจริยธรรม 
การท างาน 

ส านักปลัด 
อบต. 

   ๒ -  จิตอาสาช่วยเหลือชุมซน -  เพ่ือเสริมสร้างการ 
เสียสละและการมี 
จิตอาสาของ 
พนักงาน 

-  พนักงานเข้า 
ร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ 
๗๐ โดยด าเนินการ
ช่วงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 
ของทุกปี 

- - - -  จ านวนพนักงานที่ 
เข้าร่วมโครงการ 

-  พนักงานมีการ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ทุกส่วนราชการ 

  ๓ 
- โครงการส่งเสริม  
คุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร 

 

 

 

 

-  เพื่อเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม 
ของพนักงาน 

-  จัดการฝึกอบรม 
อย่างน้อยปีละ 
๑ คร้ังช่วงเดือน ม.ค. 
– ธ.ค. ของทุกปี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -    จ านวนพนักงาน
ส่วนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๙๐ 

-   พนักงานได้รับความ 
รู้และแง่คิดถึงหลัก 
คุณธรรมจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

๑๘ 



๒๐ 

 

 

   ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชี้วัดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

    ๔     โครงการส่งเสริมและ 
สนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติงานดี 
หรือความประพฤติดี 

 

  -  เพ่ือยกย่องและให้ 
ก าลัง'ใจแก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานหรือมีความ
ประพฤติดีให้เป็น
ต้นแบบขององค์กร 

-  จัดกิจกรรม 
ยกย่องจ านวน 
๑ ครั้ง/เดือน ช่วง 
เดือน ม.ค.-ธ.ค. 

- - - -  จ านวนครั้งที่จัด 
กิจกรรม 

-  พนักงานมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานและมีต้น 
แบบตัวอย่างที่ดีให้ด าเนิน
รอยตาม 

ส านักปลัด 
อบต. 

       ๕     โครงการเผยแพร่
ความรู้เรื่องวินัยและการ
รักษาวินัย 

เพ่ือให้พนักงานมี 
ความรู้เรื่องวินัยและ 
การรักษาวินัย 

-  จัดการเผยแพร่ 
ความรู้เรื่องวินัยและ
การรักษา วินัยอย่าง
น้อย ๓ เดือน/ครั้ง
ตลอดปีงบประ 
มาณ 

- 

 

- - จ านวนครั้งที่ 
เผยแพร่ อย่างน้อย 
๓  ครั้ง/ป ี 

-  พนักงานได้รับความรู้ 
เรื่องวินัยและการรักษา
วินัย และปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

ส านักปลัด 
อบต. 

   ๖      โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึก  
ป้องก้นทุจริตคอรัปชั่น 
ประจ าปงีบประมาณ 

 
 

 

-  เพื่อปลูกจิตส านึก 
และยึดถือการ 
ปฏิบัติงานและ 
พฤติกรรมตามหลัก 
ธรรมากิบาลสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ 
องค์กร 

- ผู้บริหาร สมาซิก
สภาฯพนักงานส่วน 
ต าบลพนักงานจ้าง 
และประซาชน 
ในช่วงเดือน ม.ค.- 
ธ.ค. ของ
ปีงบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

 -  จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ  ๖๐% 
ของเป้าหมาย 

i 

   ผู้บริหาร สมาซิกสภา  
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและประชาชน
มีความรูค้วามเข้าใจ พัฒนา 
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
โดยมีจิตส านึกยึดมั่นตาม 
ระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติบริการประซาซน
อย่างเสมอภาค 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

๑๙ 



๒๑ 

 

   ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชีวั้ดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   ๗    โครงการอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
และจ าเป็นตามสภาพการณ์ 

 

 -  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและ 
สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างที่
เกี่ยวข้องโดยเนิน
การตามความ
เหมาะสมในช่วง
งบประมาณ 

ตามความ 
เหมาะสม 
และจ าเป็น 

ตามความ 
เหมาะสม 
และจ าเป็น 

ตามความ 
เหมาะสมและ 

จ าเป็น 

-  มีการจัดกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน ๙ ครั้ง/ปี 

-  พนักงานมี
ศักยภาพ 
เหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔     การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการท างานอย่างมีความสุข 
ตัวข้ีวัดยุทธศาสตร์ที่  ๑  จ านวนโครงการต่อคนต่อปีท่ีบุคลากร อบต.นางิ้วเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าหมายยุทธศาสตร์     อย่างน้อย ๓ โครงการต่อคนต่อปี 
ตัวข้ีวัดยุทธศาสตร์ที่  ๒  ระดับความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เป้าหมายยุทธศาสตร์     ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรมีความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 

   ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชีวั้ดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   ๑    โครงการส ารวจความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
i j 

   -  เพ่ือส ารวจระดับ 
ความผาสุก ความพึง 
พอใจและแรงจูงใจ 
ของพนักงาน 

-   ด าเนินการ
อย่าง น้อย ๑ 
ครั้ง/ปี บุคลากร
ร้อยละ  ๘๕  มี
ความผาสุกๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
ช่วงเดือน  มิ.ย. - 
ก.ย.ของทุกปี 

- - - - จ านวนครั้งที่ท า 
การส ารวจ 
- ผลการส ารวจ 

 -  ผู้บังคับบัญชาได้ 
ทราบถึงระดับความ 
ผาสุก ของพนักงาน 
และหาแนวทาง 
ส่งเสริม 

ส านักปลัด 
อบต. 

  ๒     โครงการ ๕  ส. และ
กิจกรรม 
Big Cleaning Day  

 

   - เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อม และ 
สุขนิสัยที่ดีในการ 
ปฏิบัติงานของ 
พนักงาน 

-  จัดกิจกรรม ๕ 
ส  เป็นประจ า 
ทุกเดือนตลอด 
ปีงบประมาณ 

- - -  -  จ านวนครั้งที่จัด 
กิจกรรม 

-  องค์กรมีภาพ
แวดล้อมที่ดีพนักงาน
ได้รับการเสริมสร้างสุข
นิสัยที่ดีในการท างาน 

ทุกส่วนราชการ 

  ๓ โครงการงานเลี้ยงสังสรรค์  
และงานรื่นเริงประจ าปี 

 
 

-   เพ่ือสร้างขวัญ 
ก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานของ 
พนักงาน 

-  จัดกิจกรรม 
อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง ช่วง 
เดือน ธ.ค.ของ 
ทุกปี 

- - - จ านวนครั้งที่จัด 
กิจกรรม 

-  พนักงานมีขวัญ 
ก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก 
ขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

 

 

๒๑ 



๖๓ 

 

 
 

   ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลา 

ต าเนินการ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ 

ตัวชีวั้ดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

   ๔    โครงการอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
และจ าเป็นตามสภาพการณ์ 

-  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้
มีความรู้
ความสามารถและ 
สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงาน 

-  พนักงานส่วน 
ต าบล และ
พนักงานจ้างที่
เกี่ยวข้อง โดย
ด าเนินการตาม
ความเหมาะสม
ในช่วง 
ปีงบประมาณ 

ตามความ 
เหมาะสม 
และจ าเป็น 

ตามความ 
เหมาะสม 
และจ าเป็น 

ตามความ 
เหมาะสมและ 

จ าเป็น 

-  มีการจัดกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

- พนักงานมีศักยภาพ 
เหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

 

๒๒ 


