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รายงานผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
  การจัดและบริหารงาน  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  การจ้างงานและ
ความก้าวหน้าในที่การงาน  และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับก าลังคน  เอ้ือให้บุคลากรและส่วนราชการมีผลการ
ด าเนินการที่ด ี ส่วนราชการมีวิธีการจัดระบบงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
เกิดความร่วมมือ  ความคิดริเริ่ม  การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ  นวัตกรรม  ความคล่องตัว  และทันต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ 
   
การจัดโครงสร้างและระบบการท างานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนี้ 

วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 
อย่างเป็นทางการ 

วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 
อย่างไม่เป็นทางการ 

  อบต.นาดี  ได้จัดโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน  
  1. ด าเนินการจัดโครงสร้างและระบบงานของ 
อบต.นาดี ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จั งหวัด เลย (ก .อบต.จ . เลย)  ก าหนดต าแหน่ ง
ข้าราชการหรือพนักส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด 
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยากง่าย ปริมาณและคุณภาพของ
งาน  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลั งของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย (ก.อบต.จ.เลย) ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  โดยแบ่ง
ส่วนราชการดังนี ้
  1. ส านักงานปลัด  
   2. กองคลัง  
   3. กองช่าง  
 

จัดระบบงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยแต่งตั้งและ
มอบหมายให้บุคลากรด าเนินการในหลายรูปแบบ 
เพ่ือให้มีการท างานร่วมกันระหว่างส านัก/กอง  โดย
คณะท างาน/คณะกรรมการประกอบด้วย บุคลากร
จากทุกส านัก/กองใน อบต.นาดี  เพ่ือการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ และเกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการงานต่างๆ รวมทั้งในบางคณะท างาน/
คณะกรรมการได้ เ ชิญผู้ ม  ีส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยและ
ผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมพิจารณา
ด้วย ดังนี้  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเฉพาะกิจ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ชาติ เพื่อเกิดความร่วมมือให้การปฏิบัติงานภารกิจใน
แต่ละด้านเป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้อง 
เชื่อมโยง และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น  
- ด าเนินการจัดตั้ง "ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล นาดี"
และแต่งตั้งคณะท างานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลนาดี 
- ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.นาดี เป็นต้น  
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วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 
อย่างเป็นทางการ 

วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 
อย่างไม่เป็นทางการ 

ในส านักงานมีกลุ่มงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน ดังนี้ 
1. ส านักงานปลัด 
  1.1 งานบริหารทั่วไป 
            - งานธุรการ งานสารบรรณ 
            - งานตรวจสอบภายใน 
            - งานข้อบัญญัติ อบต. 
            - งานอ านวยการและประสานงาน 
            - งานกิจการสภาและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
            - งานมวลชนสัมพันธ์ 
  1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
             - งานการเจ้าหน้าที่ 
             - งานพัฒนาบุคลากร 
             - งานกฎหมายและคดี 
             - งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
             - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
        1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             - งานรักษาความสงบ 
             - งานแพทย์ฉุกเฉิน 
             - งานฟ้ืนฟู 
        1.4 งานนโยบายและแผน 
             - งานนโยบายและแผน 
             - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
             - งานงบประมาณ 
             - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
             - ร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
             - งานส่งเสริมการเกษตร 
        1.5 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             - งานบริหารงานการศึกษา 
             - งานกิจการโรงเรียน 
             - งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             - งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 
             - งานรัฐพิธีต่างๆ 
        

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน จากบุคลากร
ทุกหน่วยงาน ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทั่วไป ซึ่งเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน การแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการท างานและเป็นการถ่ายทอด            
องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ข้าราชการในองค์กรด้วย เช่น  
 - คณะท างานประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อบต.นาดี  
 - คณะท างานบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  
 - คณะท างานการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
 3. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวรองทุกข์ เปิดโอกาสให้
ประชาชน และส่วนราชการอ่ืนๆ เสนอข้อร้องเรียน
และข้อคิด เห็น  โดยมอบหมายให้ มีหน่ วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการรวบรวมข้อมูลและขอร้องเรียน
เพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไข หรือมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
 4. แต่งตั้งคณะท างานภาคประชาชน โดยเป็น
คณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐ (ผู้แทนองค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) และภาคประชาชนเพ่ือได้ร่วมกัน
ผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการ หรือ
ผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติราชการ 
 - คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน เพ่ือการมี
ส่วนร่วมในพัฒนาระบบราชการ 
 5. ขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาของ ส านัก/
กอง  ให้การสนับสนุนและอนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มาร่วมปฏิบัติงานเฉพาะกิจและเรื่องเร่งด่วนอื่นๆ 
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วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 
อย่างเป็นทางการ 

วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 
อย่างไม่เป็นทางการ 

 1.6 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
              - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
             - งานสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี  คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ                 
ผู้ประสบปัญหาความยากจน 
              - งานปัญหาแรงงานในพื้นท่ี 
             - งานจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์ วิจัย
สถิติ และประมวลผล 
              - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
2. กองคลัง 
        2.1 งานการเงินและบัญชี 
            - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
            - งานตรวจสอบภายใน 
            - งานเก็บรักษาเงิน 
            - งานบัญชี 
            - งานระบบสารสนเทศและการจัดท าบัญชี 
            - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
      - งานงบการเงินและงบทดลอง 
             - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
        2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             - งานพัสดุ 
            - งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 
        2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
            - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
            - งานพัฒนารายได้ 
            - งานควบคุมกิจการและค่าปรับ 
            - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
            - งานระบบสารสนเทศและการจัดท าบัญชี 
            - งานทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี 
        2.4 งานธรุการ 
            - งานรับส่งหนังสือ 
            - งานโต้ตอบหนังสือ 
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วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 
อย่างเป็นทางการ 

วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 
อย่างไม่เป็นทางการ 

3. กองช่าง 
        3.1 งานก่อสร้าง 
            - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
            - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ 
            - งานสาธารณูปโภค 
            - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 
        3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
            - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
            - งานวิศวกรรม 
            - งานประเมินราคา 
            - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
            - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
            - งานออกแบบ 
        3.3 งานสาธารณูปโภค 
            - งานประสานกิจการประปา 
            - งานไฟฟูาสาธารณะ 
            - งานระบายน้ า 
        3.4 งานผังเมืองและแผนที่ภาษี 
            - งานวางระบบผังเมือง 
            - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม 
 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ-
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  การจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการท างาน  ส่วนราชการได้ค านึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของ
บุคลากรของชุมชน ซึ่งในการจัดระบบการท างาน  โดยพิจารณาจาก 3 หลักการส าคัญคือ 1. หลักความรู้ 
ความสามารถ 2. หลักพฤติกรรม และ 3. หลักการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ความช านาญ  
 

ปัจจัยท่ีน ามาพิจารณา 
ในการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 

แนวทางการพิจารณา 

  บุคลากรในสายงานและหน้าที่ (ตามที่ระบุใน
โครงร่างองค์กร) โดยแบ่งสายงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
  1. สายงานนักบริหาร (ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 
ประเภทบริหารท้องถิ่น (ต้น : ระดับ 6-7)/(กลาง : 
ระดับ 8)/(สูง : ระดับ 9-10) 
  2. สายงานนักบริหาร (ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/
รองปลัด) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น (ต้น : ระดับ 6-
7)/(กลาง : ระดับ 8)/(สูง : ระดับ 9) 
  3. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ประเภท
วิชาการ (ปฏิบัติการ : ระดับ 3-5)/(ช านาญการ : 
ระดับ 6-7)/(ช านาญการพิเศษ : ระดับ 8)/(เชี่ยวชาญ : 
ระดับ 9)  
         4. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
ประเภททั่วไป (ปฏิบัติงาน : ระดับ 1-4)/(ช านาญงาน : 
ระดับ 5-6)/(อาวุโส : ระดับ 7)  
1. โครงสร้างของ อบต.นาดี 
 1.1 สายงานนักบริหาร ต าแหน่งปลัด (ประเภท
บริหารท้องถิ่น ระดับ กลาง) จ านวน 1 อัตรา 
2. ส านักงานปลัด 
  2.1 สายงานบริหาร (ท่ีไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัด (ประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น ระดับ ต้น) จ านวน 1 อัตรา 
  2.2 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ) จ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา 
    1) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    2) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
    3) ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
    4) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
  2.3 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
(ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 
1 ต าแหน่ง    1 อัตรา 
   1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 

  1. พิจารณาจากประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  2. พิจารณาจากประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 
       3. พิจารณาจากพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 
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ปัจจัยท่ีน ามาพิจารณา 
ในการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 

แนวทางการพิจารณา 

ลูกจ้างประจ า สายงานสนับสนุน จ านวน 1 ต าแหน่ง                   
1 อัตรา 
  1) นักจัดการงานทั่วไป 
พนักงานครู อบต. สายงานการสอน จ านวน 1 
ต าแหน่ง 3 อัตรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย ์
ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณี 2) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแก่งม่วง 
  1) ครู อันดับ คศ.2 จ านวน 1 อัตรา 
  2) ครู อันดับ คศ.1 จ านวน 2 อัตรา 
3. กองคลัง 
3.1 สายงานบริหาร (ท่ีไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (ประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น ระดับ ต้น) จ านวน 1 อัตรา 
3.2 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ) จ านวน 1 ต าแหน่ง  อัตรา 
    1) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
3.3 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
(ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 
3 ต าแหน่ง 3 อัตรา 
   1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
   2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
   3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
4. กองช่าง 
3.1 สายงานบริหาร (ท่ีไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (ประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น ระดับ ต้น) จ านวน 1 อัตรา 
3.2 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
(ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส) จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 
อัตรา 
   1) ต าแหน่งนายช่างโยธา 
3.3 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
(ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1 อัตรา 
   1) ต าแหน่งนายช่างโยธา 
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ปัจจัยท่ีน ามาพิจารณา 
ในการจัดโครงสร้างและระบบการท างาน 

แนวทางการพิจารณา 

โครงสร้างพนักงานจ้าง อบต. 
ส านักงานปลัด 

พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 6 ต าแหน่ง 13 อัตรา 
1. ต าแหน่งคนงานท่ัวไป จ านวน 6 อัตรา 
2. ต าแหน่งนักการภารโรง  จ านวน 1 อัตรา 
3. ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 อัตรา 
4. ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 อัตรา 
5. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา 
6. ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา 
 

กองคลัง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 
อัตรา 
1. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 
อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
1. ต าแหน่งคนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 

กองช่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 
อัตรา 
1. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จ านวน 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
3. ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา 
 

พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อัตรา 
1. ต าแหน่งคนงานทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา 
 วัฒนธรรมและความคิดของบุคลากร 
 

ในการจัดโครงสร้างและระบบการท างานไม่ได้
ค านึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรแต่
อย่างใด แต่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
และส าหรับการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้ายเพ่ือจัดคนลงสู่
โครงสร้างและระบบการท างาน ได้ค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากรในการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ เพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้กับบุคลากรและสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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 วัฒนธรรมและความคิดขององค์กร 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานราชการที่
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2562 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน
สามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน
หมู่บ้านละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 1 คน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

 
 

   การแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการที่มีประสิทธิผล                      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในอย่าง
หลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้แบบสองทางและทางเดียว ที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสารด้านต่างๆ รวมทั้งเพ่ิมทักษะในการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและต่อการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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รูปแบบการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ 
หรือทกัษะระหว่างบุคลากรในส่วนราชการ 

วิธีการที่ท าให้รูปแบบดังกล่าวมีประสิทธิผล 

  1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
ในความรับผิดชอบงานที่เก่ียวข้อง 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือพิจารณาในเรื่อง
ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะท างาน
จากทุกส านัก/กองและกลุ่มงานต่างๆ ท าให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา หารือ การมอบหมาย นโยบาย
ต่างๆ ลงในทุกระดับให้รับทราบและเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว   โดย
คณะกรรมการ/คณะท างานมาจากตัวแทนของทุกกลุ่ม-งาน/
ส านักในองค์การบริหารส่วนต าบล มาพิจารณาร่วมกัน  โดย
หลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ฝุายเลขาฯ เวียนรายงานการ
ประชุมให้คณะกรรมการ/คณะท างานทราบ ซึ่ งหาก
คณะกรรมการ/คณะท างานท่านใดมีประเด็นที่ต้องแก้ไข
เพ่ิมเติม สามารถแจ้งให้ฝุายเลขาฯทราบเพ่ือด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

  2.  สื่ อก า รและแลกเปลี่ ยนคว ามรู้  ท า ง 
Internet และทาง Website ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดีและไลน์กลุ่มต่างๆ ของหน่วยงานอ่ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีเป็นสมาชิก    
   

2.1 บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาจากการประชุม/
อบรม/สัมมนาต่างๆอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดท าเป็น
รายงาน และน าส่งเพ่ือเผยแพร่ในระบบทาง Internet ของ
องค์กรและเป็นฐานข้อมูลให้บุคลากรในองค์กรสามารถศึกษา 
ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างทันสภาวการณ์ 

 2.2 ทางจดหมายข่าว เป็นต้น เพ่ือรายงานความเคลื่อนไหว
การท างานขององค์กรที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันการณ์   

  3. ระบบส านักงาน e-Office ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี  
   
    

3.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี มีการรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บหนังสือราชการต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือสะดวกในการค้นหา, การจัดเก็บ File 
อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว, ลดขั้นตอนในการท างาน, ลด
ค่าใช้จ่ายในการทรัพยากร เช่น การใช้กระดาษ  ซึ่งในการ
เวียนหนังสือ ต้องถ่ายเอกสารจ านวนมากเพ่ือเวียนแจ้งให้ทุก
หน่วยงานทราบ เมื่อใช้ระบบนี้สามารถเวียนหนังสือ โดย 
Scan เอกสารและเวียนผ่านระบบ ซึ่งสามารถแจ้งให้ทราบ
อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
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 3.2 ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร สนับสนุนการ
ด าเนินการจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะ
รองรับการจัดเก็บ ข้อมูลจากสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมี
เครื่องมือการท างานที่มีประสิทธิภาพ และระบบเปิดรองรับ
การท างานร่วมกับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล แฟกซ์ เป็น
ต้น ท าให้สามารถลดปริมาณการใช้งานกระดาษภายใน
องค์กร เพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการใช้ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร 

 3.3 ระบบบริหารงานบุคคล จากฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ  
เป็นระบบที่ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ส ามารถ เรี ยกดู /ตรวจสอบ ประวั ติ ของตน เองและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงานได้ โดยผู้บริหารสามารถน า
ข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง/โยกย้าย สนับสนุนการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลได้ ซึ่งแสดงข้อมูล           
3 ด้านคือ 1. ผังโครงสร้าง 2.ข้อมูลบุคลากรและ 3. แสดง
ประวัติบุคคล เป็นต้น 

 3.4 ทาง e-Mail ภายในองค์กร เป็นการอ านวยความสะดวก
ในการจัดส่งเอกสารผ่านระบบ และสามารถเก็บเอกสาร , 
File ข้อมูลต่างๆ ให้แก่บุคลากรในองค์กรและภายนอก และ 
web board เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันภายในองค์กร และตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
             ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผลเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานให้แก่บุคลากรรายบุคคล  เนื่องจากระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารงานบุคคลตาม
แผนพฒันาราชการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล มติ ค.ร.ม.แนวทางและหลักเกณฑ์
การมอบอ านาจการบริหารงานบุคคลที่ ก.พ. และ ก.พ.ร. ก าหนดเพ่ือให้สามารถรองรับกับบทบาทภารกิจที่
ต้องปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า Competency มาใช้ในการ
บริหารงานและพัฒนาบุคคล ซึ่งจะต้องมีความต่อเนื่องในการประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาข้าราชการ 
 

ระบบการประเมินผล 
วิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 

รายบุคคล 
 1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 มี 3 ประเภท ได้แก่ 

1.1  ข้าราชการ (พนักงานส่วนต าบล)  
- ข้าราชการระดับ 1-8   หรือเทียบเท่า 
- ข้าราชการระดับ 9-11 หรือเทียบเท่า   

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

1.2  ลูกจ้างประจ า  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

1.3  พนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
- การเลื่อนค่าตอบแทน 
- การเลิกจ้าง 
- การต่อสัญญาจ้าง 

               -   อ่ืน ๆ 
          ทั้งนี้   ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ทั้ง 3 ประเภท จะด าเนินการประเมินปีละ               
2 ครั้ง คือ 
              -  ครั้งที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 
มีนาคมของปีถัดไป 
              -  ครั้งที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 
กันยายน ของปีเดียวกัน 
 
 
 
 
 

  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการ
ดังนี้ 
             1. น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แต่ละ
ส านัก/กอง เสนอรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้าง เสนอมาเพ่ือจัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่าจ้าง/เลื่อนขั้นค่าตอบแทน 
             2. ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/เลื่อนขั้น-
ค่าตอบแทน รายชื่อจะไม่ปรากฏในค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ค่าจ้าง/เลื่อนขั้นค่าตอบแทน 
              3. แจ้งเวียนค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/
เลื่อนขั้นค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างได้รับทราบทั่วกันทางประกาศในบอร์ด
ประชาสัมพันธ์และทางเวปไซต์ของหน่วยงาน 
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ระบบการประเมินผล 
วิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 

รายบุคคล 
 เกณฑ์การประเมิน 
          ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
          แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดรูปแบบ
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.ก าหนด ในกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเห็นสมควรจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ โดยความ
เห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด แต่ทั้งนี้ต้องมีสาระไม่น้อย
กว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.ก าหนด  
ซึ่งผลการประเมินที่ได้รับจะน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง  ดังนี้ 
                   -  ครั้งที่ 1  เลื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
ของปีที่ ได้ เลื่อน (รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของปีถัดไป)  
     การค านวณโควตาเลื่อน 1 ขั้น ไม่เกินร้อยละ 15 
ของจ านวนข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่              
1 มีนาคม และผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีเด่น 
(คะแนน 90 ขึ้นไป) จะได้รับการพิจารณาเลื่อน 1 ขั้น   
    ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนนตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป (คะแนน 60-89%) จะได้รับการพิจารณา
เลื่อน 0.5 ขั้น  ส าหรับผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่า 60%) จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ค่าจ้าง 
           -  ครั้งที่ 2 เลื่อนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปี
ถัดไป (รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่           
1 เมษายน - 30 กันยายนของปีเดียวกัน) การค านวณ
เพ่ือเลื่อนครั้งที่ 2 จะค านวณจากวงเงินร้อยละ 6 ของ
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้างรวมของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าที่
มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายนและผู้ที่มีผลการประเมิน
อยู่ ในระดับดีเด่น (คะแนน 90 ขึ้นไป) จะได้รับการ
พิจารณาเลื่อน 1 ขั้น  หรือ 1.5 ขั้น (โควตาการเลื่อน  
1 ขั้น (รวมตลอดปี 2 ขั้น) ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จ านวนข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ มีผู้ครองอยู่  ณ วันที่                   
1 มีนาคม)   
 

1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 
2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2558 
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รายบุคคล 
         พนักงานจ้าง 
แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. พนักงานจ้างทั่วไป 
             ก าหนดหลั ก เ กณฑ์ กา รประ เมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน ปีละ 2  ครั้ง ได้แก ่
             - ครั้งที่ 1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
             - ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 กันยายน 
             ทั้งนี้  รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ้ง เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของ
ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
         (1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้พิจารณาจาก
องค์ประกอบ ดังนี้ 
             (ก) ปริมาณผลงาน 
             (ข) คุณภาพผลงาน 
             (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
             (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
         (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
20  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมรรถนะที่
เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน 
และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ 
แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
จริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด โดยให้น าสรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนดมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม 
ดังนี้ 
        พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ
ในระดับ 1 
 
 

1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕57 
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รายบุคคล 
        พนักงานจ้างตามภารกิจไม่รวมถึงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 
สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะ
งานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่
กรณ ี
        พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
        พนักงานจ้ างผู้ เ ชี่ ยวชาญพิ เศษ ให้ ประ เมิน
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 
สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดย
ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
        ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนดช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับผลการประเมินดังนี้ 
        ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน 
        ดีมาก ตั้ งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 
คะแนน 
         ดี ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
        พอใช้  ตั้ งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 
คะแนน 
         ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน 
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ระบบการประเมินผล 
วิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 

รายบุคคล 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบล
อาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  หรืออาจ
ปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้  ส าหรับพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้น
ได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การประเมิน
ดังกล่าวต้องคลอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ความส าเร็จของงานผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามท่ีก าหนดไว้  
           ความส าคัญที่ ผลส า เ ร็ จที่ เ กิ ดขึ้ นจากการ
ปฏิบัติงาน  โดยประเมินใน 2 องค์ประกอบ  คือ ผลงาน 
และคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างจะน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  ดังนี้ 
      ก าหนดให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไปที่มี
ผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี  มีสิทธิ ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของ
ฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ควบคุม
วงเงินงบประมาณการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในวงเงิน          
ไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 
ณ วันที่ 1 กันยายน   
 
         2. การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่   โดยจะ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ   ซึ่งจะประเมิน 2 ครัง้  คือ  
           -   ครั้งที่ 1  เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 3 เดือน 
           -   ครั้งที่ 2  เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 6 ปี 
 
         3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ได้แก่ 
 
 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล  จะด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่  ดังนี้  

 1.  งานบริหารงานบุคคล  
(งานการเจ้าหน้าที่)  จัดส่งแบบประเมินให้หน่วยงานต้น
สังกัดด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ โดย
ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน 

  2. หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งผลการประเมินให้ 
งานบริหารงานบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่) ทราบ  

      3. งานบริหารงานบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่)  
จัดท าประกาศแจ้งชื่อข้าราชการที่ผ่านการทดลอง
การปฏิบัติหน้าที่ให้ต้นสังกัดและข้าราชการผู้นั้นได้รับ
ทราบ รวมทั้งรายงานแจ้งให้ ก.อบต.จังหวัด ทราบ
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ระบบการประเมินผล 
วิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 

รายบุคคล 
        การปรับใช้ระบบจ าแนกต าแหน่งแบบระบบแท่ง 
ท าให้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือให้สอดคล้องกับประเภทและระดับต าแหน่งใหม่ ตาม 

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นในระบบแท่ง  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม 
ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  สรุปการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2561  
1. กรณีต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน 
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีส าคัญ 
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ  
                1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
                2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
อันดับที่จะเลื่อน (ช านาญงาน) 
                3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
                4. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์ 
                5. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามท่ี ก.กลาง    
       
          ก าหนดการประเมินผลงาน  
                  1. ผลงานเสนอเป็นผลงานย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี จ านวน 2 ผลงาน  
                  2. ผลงานต้องเกิดจากผลการปฏิบัติงาน
ในสายงานที่จะแต่งตั้งเท่านั้น (ไม่นับต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูล)  
                  3. ผู้ขอประเมินต้องได้คะแนนจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 
 

 

ด้วย 
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ระบบการประเมินผล 
วิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 

รายบุคคล 
 
         2. กรณีต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระส าคัญ 
 
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ  
                1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
                2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
อันดับที่จะเลื่อน (อาวุโส) 
                3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
                4. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์ 
                5. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามท่ี ก.กลาง              
                  
            ก าหนดการปรับปรุงต าแหน่ง 
                  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ปรับปรุงต าแหน่ง ประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน 
ความรู้ และความสามารถตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
                  2. เสนอขอปรับปรุงต าแหน่งต่อ                    
ก.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                  3. ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง                
3 ปี 
         การประเมินความรู้ ความสามารถ  
                  1. ด้านความรู้  
                      - ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์ 
                      - กรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 
ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือ
ส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งที่ขอ
ประเมิน โดย ก.จังหวัดคัดเลือก เป็นประธาน ปลัด 
อปท. และผู้อ านวยการส านัก/กอง ที่ผู้นั้นสังกัด เป็น
กรรมการ 
                     - ผ่านการประเมินวิสัยทัศน์จาก
กรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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                 2. ด้านทักษะ ประเมินจากผู้บังคับบัญชา
ระดับส านัก/กอง โดยมีผลการประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 
                  3. ด้านสมรรถนะ ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระส าคัญ 
 
         การประเมินผลงานทางวิชาการ 
                  1. ผู้ขอประเมินจัดท าผลงานทางวิชาการ
จ านวน 1 ผลงาน โดยกรรมการประเมินผลงานเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.จังหวัด ก าหนด  
                  2. เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
                  ผู้ขอประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
จากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 โดยวันที่มีผลในการเลื่อนระดับ ไม่ก่อนวันที่
ยื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลง
รับของส านักงานเลขานุการ ก.จังหวัด 
                  3. ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้
เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือ
เสนอผลงาน อีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การ
ประเมินครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก 
 

 3. กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระส าคัญ 
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ  
                  1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
                  2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
อันดับที่จะเลื่อน (ช านาญการ) 
                  3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
                  4. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์ 
                  5. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง  
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ก าหนดการประเมินผลงาน 

          1. ผลงานเสนอเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
จ านวน 2 ผลงาน  
          2. ผลงานต้องเกิดจากผลการปฏิบัติงานในสาย
งานที่จะแต่งตั้งเท่านั้น (ไม่นับต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูล)  
          3. ผู้ขอประเมินต้องได้คะแนนจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 
         4. กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ 
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระส าคัญ 
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ  
                  1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                  2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
อันดับที่จะเลื่อน (ช านาญการพิเศษ) 
                  3. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
                  4. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่า
ภาคทัณฑ์ 
                  5. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง 
ก าหนด 
         การปรับปรุงต าแหน่ง 
                  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ปรับปรุงต าแหน่ง ประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน 
ความรู้ และความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                  2. เสนอขอปรับปรุงต าแหน่งต่อ ก.จังหวัด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                  3. ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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วิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 

รายบุคคล 
    การประเมินความรู้ ความสามารถ  
                  1. ด้านความรู้  
                      - ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์ 
                      - กรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 
ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาคที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งที่ขอ
ประเมิน โดย ก.จังหวัดคัดเลือก เป็นประธาน ปลัด อปท. 
และผู้อ านวยการส านัก/กอง ที่ผู้นั้นสังกัด เป็นกรรมการ 
                     - ผ่านการประเมินวิสัยทัศน์จาก
กรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
                  2. ด้านทักษะ ประเมินจากผู้บังคับบัญชา
ระดับส านัก/กอง โดยมีผลการประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 
                  3. ด้านสมรรถนะ ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง  
          
      การประเมินผลงานทางวิชาการ 
                  1. ผู้ขอประเมินจัดท าผลงานทางวิชาการ
จ านวน 2 ผลงาน โดยกรรมการประเมินผลงานเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.จังหวัด ก าหนด  
                  2. เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
                  ผู้ขอประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 โดยวันที่มีผลในการเลื่อนระดับ ไม่ก่อนวันที่ยื่น
ผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับ
ของส านักงานเลขานุการ ก.จังหวัด 
                  3. ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอ
ผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล
การประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงาน 
อีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การประเมินครั้งนั้นเป็น
อันยกเลิก 
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ระบบการประเมินผล 
วิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 

รายบุคคล 
         5. กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ (เฉพาะ อบจ. และเทศบาล) 
         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาระส าคัญ 
         คุณสมบัติของผู้ที่จะเลื่อนระดับ  
                  1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                  2. ได้รับเงินดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
อันดับที่จะเลื่อน (เชี่ยวชาญ) 
                  3. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่า
ภาคทัณฑ์ 
                  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ ก.กลาง 
ก าหนด 
         การปรับปรุงต าแหน่ง 
                  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ปรับปรุงต าแหน่ง ประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน 
ความรู้ และความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                  2. เสนอขอปรับปรุงต าแหน่งต่อ ก.จังหวัด 
เพ่ือเสนอ ก.กลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                  3. ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
         การประเมินความรู้ ความสามารถ  
                  1. ด้านความรู้  
                           - ประเมินด้วยการสัมภาษณ์ จาก
คณะกรรมการที่ ก.กลาง ก าหนด 
                           - ผ่านการประเมินต้องได้รับ
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
                  2. ด้านทักษะ ประเมินจากผู้บังคับบัญชา
ระดับส านัก/กอง โดยมีผลการประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 
                  3. ด้านสมรรถนะ ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง  
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ระบบการประเมินผล 
วิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 

รายบุคคล 
         การประเมินผลงานทางวิชาการ 
                  1. ผู้ขอประเมินจัดท าผลงานทางวิชาการ
จ านวน 2 ผลงาน โดยกรรมการประเมินผลงานเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.กลาง ก าหนด  
                  2. เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
                  ผู้ขอประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจาก
คณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 โดยวันที่มีผลในการเลื่อนระดับ ไม่ก่อนวันที่ยื่น
ผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับ
ของส านักงานเลขานุการ ก.จังหวัด 
                  3. ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอ
ผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล
การประเมนิ หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงาน 
อีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การประเมินครั้งนั้นเป็น
อันยกเลิก 

 
 

 
 

ส่วนราชการมีวิธีการในการยกย่องชมเชย การให้รางวัลและสิ่งจูงใจเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ              
มีการท างานอย่างมีประสิทธิผล มีจิตส านึกในการท างานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์และความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การด าเนินการของส่วนราชการ วิธีการ 
การยกย่องชมเชย  -  การคัดเลือกข้าราชการพนักงานส่วนต าบลและ

ลูกจ้างประจ าดีเด่น 
      องค์การบริหารส่ วนต าบล  มีการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่
ยอมรับและมีความประพฤติดี ให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
 1. แจ้งให้ทุกส านัก/กอง  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละกลุ่มระดับ เข้ารับ
การพิจารณา 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ดีเด่นประจ าปี 
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับเข้ารับใบประกาศฯ 
 3. เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ลงนามประกาศ  
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การด าเนินการของส่วนราชการ วิธีการ 
การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ  1. ผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  

จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง  รวมตลอดปี 2 ขั้น 
  

 

ส่วนราชการมีวิธีการสรรหา  ว่าจ้าง  และรักษาบุคลากรไว้ ในส่วนราชการ  ได้ค านึงถึงวัฒนธรรม  และ
ความคิดของบุคลากร 
 

วิธีการสรรหา และว่าจ้าง วิธีการรักษาบุคลากร 
                บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล มีอยู่ 
4 ประเภท ได้แก่  ข้าราชการ (พนักงานส่วนต าบล) 
พนักงานครู อบต.  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  และใน
การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามประเภท
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล  มีวิธีการดังนี้ 
           ข้าราชการ 
            1. ใช้วิธีการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร   
             1.1 กรณีต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างใน
ทุกกรณี  ให้รายงานต าแหน่งว่างต่อ ก.อบต.จังหวัด 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ต าแหนงว่าง เว้นแต่กรณี
เกษียณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้าได้ไม่ก่อน 60 วัน
นับแต่วันเกษียณอายุราชการ แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. อบต. ใดประสงค์จะใช้วิธการย้าย การโอน การ
คัดเลือกเพ่ือรับโอน การรับโอนในต าแหน่งและระดับ
เดียวกัน หรือการโอนลดระดับต าแหน่งโดยความสมัครใจ 
ให้ประกาศวิธีการตามความประสงค์นั้น และต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่าง หากครบระยะเวลาแล้ว 150 วันแลว้ ไม่
สามารถด าเนินการให้ได้ผู้มาด ารงต าแหน่งแทนได้ ให้
อบต. ประกาศยกเลิกการด าเนินการนั้น แล้วรายงาน              
ก.อบต.จังหวัด ทราบโดยพลัน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ให้ 
อบต.รายงาน ก.อบต.จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน 
       เมื่อครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการและไม่ได้ขอ
ขยายระยะเวลา หรือ ก.อบต.จังหวัด ไม่เห็นชอบให้ขยาย 
      
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีวิธีการรักษาบุคลากรใน
ภาพรวมทุกประเภทให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็ม
ใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กร ภายใต้กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ที่เอ้ืออ านวยให้พึงกระท าได้ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้  ความ-สามารถ ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
ด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย  เช่น 
ด้านสุขภาพ ด้านจริยธรรม ด้านคุณธรรม ทัศนคติ 
เป็นต้น      
  2. สนับสนุนให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรมในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
  3. เปิดโอกาสให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มีส่วนร่วมเป็น
ผู้แทนคณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/ตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือสร้างทักษะ ประสบการณ์ และ
การเรียนรู้ใหม่ ๆ ในงานซึ่งอยู่นอกเหนือจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งที่แต่งตั้ง 
 4. อ านวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์ด้าน IT ควบคู่ไป
กับการเสริมสร้างความรู้ ทักษะแก่บุคลากรทุกประเภท
อย่างทั่วถึง 
 5. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาของหน่วยงานในสังกัด 
และหน่วยงานภายนอกให้ทราบทั่วกันโดยผ่านทาง 
Internet  Website http://nadee-dansai.go.th/  
เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสรับทราบ และสามารถเลือก
หลักสูตรฝึกอบรมได้ตามความต้องการ และเหมาะสม 
 6. จัดให้มีการสัมมนานอกสถานที่เป็นประจ าทุกปี  เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งด้านการปฏิบัติงาน 
และประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกประเภท 
          

http://nadee-dansai.go.th/
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วิธีการสรรหา และว่าจ้าง วิธีการรักษาบุคลากร 
          2.  ใช้วิธีการรับโอน  โดยประกาศรับโอน  กรณี
ที่มีต าแหน่งว่าง และมีผู้มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งประสงค์ขอโอนมารับราชการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามหลักเกณฑ์การรับโอน 
 

 

ส่วนราชการมีวิธีการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ 
 

วิธีการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  สนับสนุนให้บุคลากรทุกคน ได้มีโอกาสในการฝึกอบรม / สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 1.  เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ   เช่น  การเขียนหนังสือราชการ   ภาวะผู้น า   การบริหารเชิงกลยุทธ  กฎหมายมหาชน  
เป็นต้น  

 
 

ส่วนราชการมีวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้แผนปฏิบัติการและผลการด าเนินการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  
 - ให้เกิดความสมดุลระหว่างเปูาประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของส่วนราชการ กับความ
ต้องการของบุคลากร ในด้านการพัฒนา การเรียนรู้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 

วิธีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 
และเกิดความสมดุลและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 

 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้  โดยมีการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้   
     1. ก่อนจะมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  ว่ามีความต้องการพัฒนาเรื่องใด  หรือขาดความรู้ความสามารถ
ในเรื่องใด  โดยมีการด าเนินการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม  มีการแจ้งเวียนเรื่องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดว่า
มีความต้องการที่จะให้บุคลาการในองค์กรพัฒนาเรื่องใดบ้าง 
      2. น าข้อมูลที่ได้จากการหาความต้องการดังกล่าวมาสรุป เพื่อจัดท าแผนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน  โดยมีการจัดท าหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน   
      3. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานไปเข้ารับการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดให้
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามความต้องการของบุคลากร 
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ส่วนราชการมีวิธีการในการให้การศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่ การอบรมบุคลากร
ใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้น า  
 

ประเด็นในการให้
การศึกษาและฝึกอบรม 

กลุ่มบุคลากร 
ที่เข้าอบรม 

วีธีการในการให้การศึกษา
และฝึกอบรม 

ความถี่ในการฝึกอบรม 
(เฉลี่ย ครั้ง/ปี) 

การอบรมบุคลากรใหม่ ข้าราชการที่บรรจุใหม่  จัดให้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตร 
“ข้าราชการบรรจุใหม่” ซ่ึง
มีการด าเนินการจัดโดย
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานในสังกัด  

 ทุกครั้งที่มีการบรรจุ
ข้าราชการใหม่  หรือได้รับ
การแจ้งเวียนหลักสูตรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

จริยธรรม ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด 

 1. มีการจัดท าหลักสูตร
การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสอดแทรกเนื้อหาและ
กิจกรรมด้านจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนสนับสนุนให้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมที่จัดโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม 

การบริหารจัดการ ข้าราชการด ารงต าแหน่ง
เกี่ยวกับการบริหาร หรือ
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในสาย
งานหลัก 

 1. จัดโครงการฝึกอบรม
ที่เน้นการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะ เช่น การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ 
 2. ส่งข้าราชการเข้ารับ 
การอบรมกับหน่วยงานต่างๆ 
เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับกม.ที่มี
ความ ส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานหรือหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล     
 
 
 

ขึ้นอยูกับหลักสูตรและ
หน่วยงานที่จัด 
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ประเด็นในการให้
การศึกษาและฝึกอบรม 

กลุ่มบุคลากร 
ที่เข้าอบรม 

วีธีการในการให้การศึกษา
และฝึกอบรม 

ความถี่ในการฝึกอบรม 
(เฉลี่ย ครั้ง/ปี) 

    การพัฒนาภาวะผู้น า ผู้บริหารระดับสูง 
 
 
 
 
ข้าราชการระดับ 7-8 
 
 
 
ข้าราชการระดับ 5-6 

 - ส่งผู้บริหารระดับสูง
เข้ารับการอบรม เช่น 
หลักสูตร ซึ่งจัดโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 - ส่งข้าราชการระดับ          
7-8 ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับกลาง  ให้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง 
 - ส่งข้าราชการระดับ  
5-6 ซึ่งเป็นระดับหัวหน้า
งานเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น 

ขึ้นอยูกับหลักสูตรและ
หน่วยงานที่จัด 
 
 
 
ขึ้นอยูกับหลักสูตรและ
หน่วยงานที่จัด 
 
 
ขึ้นอยูกับหลักสูตรและ
หน่วยงานที่จัด 
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ส่วนราชการมีวิธีการหาความจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมจากบุคลากรทั่วไป หัวหน้า  
 

แหล่งข้อมูลในการหาความจ าเป็น
และความต้องการในการฝึกอบรม 

วิธีการให้ได้มาซึ่งความจ าเป็นและ
ความต้องการในการฝึกอบรม 

วิธีการน าความจ าเป็นและ 
ความต้องการในการฝึกอบรม 
มาประกอบการพัฒนาบุคลากร 

 บุคลากรของส่วนราชการ 
 
 

 1. มีการจัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการ เพ่ือสอบถามความต้องการ
ในการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ  
 2. รวบรวมแบบส ารวจดังกลา่ว 
เพ่ือมาจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ เกี่ยวกับ
ความรู้ที่ต้องการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง 
 3. น าผลการจัดหมวดหมู่
ดังกล่าวมาจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร โดยมีการจัดท าโครงการ 
และหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้อการดังกล่าว 
 4. น าแผนการพัฒนาบุคลากร 
พร้อมทั้งโครงการและหลักสูตรการ
อบรมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินการแต่ละโครงการ
ดังกล่าว 

 1. ประมวลความต้องการของ
บุคลากร  และความจ าเป็นตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวง รวมทั้งภารกิจหน้าที่ของ
บุคลากรโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์
และจัดล าดับความส าคัญและความ
จ าเป็นเพื่อก าหนดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปีต่อไป 
 2. จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรตามล าดับความส าคัญ 
ภายใตง้บประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประกอบด้วย ปลัด อบต.เป็น
ประธาน และหัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัดเป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุม
เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยจะพิจารณาถึงภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อน
ในหลักสูตรที่จัดอบรม โดยหลักสูตรที่
มีความจ าเป็นและเป็น
คุณสมบัติเฉพาะ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ด าเนินการ
จัด 
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ส่วนราชการมีวิธีการในการน าความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการมาช่วยในการพัฒนาบุคลากร  

วิธีการในการน าความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการมาช่วยในการพัฒนาบุคลากร 
 1. จัดท าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมเรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกด าเนินการจัด ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางระบบ Internet  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยแจ้งเวียนให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบและหากประสงค์จะ
สมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว  ก็แจ้งกลับไปยังหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ต่อไป 
          2. จัดท าข้อมูล หรือเอกสารด้านการฝึกอบรมหรือการให้ความรู้ในเรื่องต่าง  ๆ  ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบ 
Internet  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้หน่วยงานในสังกัดทราบเพ่ือให้ทุกฝุายได้เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก          
 3. ให้ผู้ทีเ่ข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการอบรมแล้ว  สรุปข้อมูลความรู้ที่ได้จากการรับฟังการ
บรรยาย/สัมมนา ส่งมายัง งานการเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการสรุปข้อมูลและความรู้ดังกล่าวลงในระบบ Internet  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าไปดู หรือค้นหาข้อมูล 
           4. การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีในองค์การซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้  โดยปลัด อบต. เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้และมีหัวหน้า
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการและงานการเจ้าหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการ 
  4.2 คณะท างานร่วมกันวิเคราะห์สถานะภาพขององค์กรในปัจจุบันในมิติด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านกระบวนการเรียนรู้ และจัดหากิจกรรมในการสนับสนุนให้สอดคล้องสถานภาพขององค์กรใน
ปัจจุบัน 
  4.3 ฝุายเลขานุการ ท าการร่างแผนการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างาน 
  4.4 ฝุายเลขานุการ ปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานอีก
ครั้ง เพื่อน าไปขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 และได้จ าแนกแผนการจัดการความรู้ออกเป็น 2 แผน คือ  
 แผนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบโปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ 

1. ระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
การเงินการคลัง จ านวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่ องค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการด้าน สารสนเทศและการ
สื่อสาร และองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง 

  2. การจัดระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้ 
  3. ยกย่องชมเชยบุคลากรที่เข้าถึงองค์ความรู้ 
  4. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 แผนที่ 2 ความรู้ทางด้านการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ 
  1. ระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดองค์ความรู้ทางด้านการสนับสนุนการพัฒนาบุคลารให้ปฏิบัติงานได้ตาม
ภารกิจ  
  2. จัดระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวก 
  3. น ากิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย  
  4. ยกย่องชมเชยบุคลากรที่เข้าถึงองค์ความรู้ 
 5. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรการจัดการความรู้ 
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ส่วนราชการมีวิธีการพัฒนาบุคลากรทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการส่วนราชการมีวิธีการพัฒนาบุคลากรทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

หัวข้อในการพัฒนา วิธีการอย่างเป็นทางการ วิธีการอย่างไม่เป็นทางการ 
 การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 
 

 - จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  
โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี ประกอบด้วย ปลัด อบต.
นาดี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดเป็นคณะกรรมการ 
ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนา
บุคลากร โดยจะพิจารณาถึงภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิด
การซ้ าซ้อนในหลักสูตรที่จัดอบรม 
โดยหลักสูตรที่มีความจ าเป็นและเป็น
คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่ง 
 - จัดท าโครงการฝึกอบรม/
สัมมนาวิชาการต่างๆ ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
  

 1. การสอนงานในรูปแบบพ่ี
เลี้ยง โดยให้บุคลากรที่มี
ประสบการณ์การท างานมากกว่าให้
ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 
 2. การสอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน 
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
และแนะน าขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชี้แนะ ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้  
รวมทั้งมีการติดตามเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้ใต้บังคับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติ 
  3. การเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ 
ซึ่งผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้ผ่านระบบ        
e-learning  โดยผู้เรียนสามารถ
ติดต่อปรึกษาระหว่างผู้สอนได้โดย
อาศยัการ ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย 
สะดวกรวดเร็ว เช่น e-Mail, Web 
board,หรือ Chat ฉะนั้นจึงเป็นการ
เรียนที่สามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุก
เวลา ทั้งนี้สามารถช่วยให้บุคลากรใน
สังกัดได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งในและ
นอกเวลาราชการ และประหยัด
ค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย   
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 ส่วนราชการส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

วิธีการส่งเสริมให้น าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีการส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ  ที่ได้จากการศึกษาและ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ  และให้น าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมมาปรับใช้กับงานที่เก่ียวข้องและมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้มาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี  ได้สนับสนุนโดยจัดให้มีช่องทางการเรียนรู้ผ่านเวปไซต์ระบบ Internet   และให้ผู้ได้ฝึกอบรม
น าข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการฝึกอบรมของผู้ผ่านการอบรมมาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ตัวอย่างเช่น  
การให้ข้าราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์โดยให้ส่งตัวแทนไปอบรมและน าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้ผู้ร่วมงานทราบ  และสอนงานให้ผู้สนใจทราบ
เพ่ือปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้อง  และช่องทางอ่ืน ๆ  เพ่ือให้บุคลากรสามารถศึกษาและท าความเข้าใจได้ตลอดเวลา
จากนั้นก็มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

ส่วนราชการมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝึกอบรมของบุคลากร  ทั้งนี้ ให้พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการโดยรวม 
 

องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน วิธีการประเมิน ความถี่ท่ีใช้ในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล   กรณีการฝึกอบรมที่ด าเนินการ

จัดเอง โดยส่วนใหญ่จะมีการ
ประเมินผลหลังการบรรยายในแต่ละ
หัวข้อวิชา  และมีการประเมินผล
โครงการฝึกอบรมหลังจากเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม  เพื่อน าผลสรุปของการ
ประเมินดังกล่าว น าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาในการ
ด าเนินการจัดในครั้งต่อไป หรือใน
หลักสูตรต่อไป  

   ขึ้นอยู่กับการจัดท าหลักสูตร 
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การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 
ส่วนราชการมีวิธีการเพ่ือช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 

วิธีการเพื่อช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 1. การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจมากยิ่งข้ึน 
           2. การสร้างช่องทางแห่งการเรียนรู้  ได้แก่   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมใน
หลักสูตร ต่าง ๆ ผ่านทางระบบ IT  
           3. เปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงานในหน่วยงานต่างๆ  

 
 

  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 

ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทที่ช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว 
ผู้บริหาร  - การส่งเสริมการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่มี

ประโยชน์ให้กับบุคลากรในสังกัด 
 -  การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมการฝึกอบรม/
สัมมนา ต่าง ๆ 
 -  การกระตุ้นบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง เรียนรู้อยู่เสมอ 
โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องของการต้องมีการผ่านการอบรม
อย่างน้อย 3-5 วันต่อปี 

ผู้บังคัญบัญชาตามสายงาน  - การส่งเสริมการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่มี
ประโยชน์ให้กับบุคลากรในสังกัด 
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมการฝึกอบรม/
สัมมนาต่าง ๆ 
 -  ผลักดันให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมี 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร 
       ก. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
             - ส่วนราชการมีวิธีการในการส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การปูองกันภัย การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือให้การส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การปูองกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบล               นาดี  
มีวิธีการด าเนินการในแต่ละด้าน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดูแลรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับ
สุขอนามัย  ความปลอดภัย การปูองกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและอุปกรณ์ให้มีคว าม
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้บุคลากรได้รับความอ านวยความสะดวก มีสุขภาพท่ีดี และมีสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ดี   

การด าเนินการ วิธีการส่งเสริม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ด้านสุขอนามัย 
 

  - จัดให้มีห้องออกก าลังกาย/
เล่นกีฬาทุกวันพุธ 
 

 ไม่มีการจัดท า
ตัวชี้วัดในด้านนี้อย่าง
เป็นทางการ 

 ยังไม่มีการก าหนด
เปูาหมายการ
ด าเนินงานในด้านนี้
อย่างเป็นทางการ 

ด้านความปลอดภัย 
 
 

  -มีการแต่งตั้งเวรณ์
รักษาการณ์ประจ าวัน ทั้งใน
วันหยุดราชการและหลังเวลาราชการ 

  
ไม่มีการจัดท าตัวชี้วัดใน
ด้านนี้อย่างเป็นทางการ 

  
ไม่มีการก าหนด
เปูาหมายการ
ด าเนินงานในด้านนี้
อย่างเป็นทางการ 

ด้านการป้องกันภัย 
 

 - มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
ภายในอาคารของหน่วยงาน 
  

 ไม่มีการจัดท า
ตัวชี้วัดในด้านนี้อย่าง
เป็นทางการ 

 ไม่มีการก าหนด
เปูาหมายการ
ด าเนินงานในด้านนี้
อย่างเป็นทางการ 

ด้านการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
 

 - มีโครงการปรับปรุงอาคารให้มี
ความสวยงามและน่าท างาน 
 - จัดตกแต่งห้องประชุมใหม่ 
เพ่ือใช้ส าหรับประชุมผู้บริหาร 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และประชุมทั่วไป - มีการจ้างเหมา
บริษัทเอกชนจัดท าสวนหย่อม และ
ดูแลปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสวยงาม
ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 

 ไม่มีการจัดท า
ตัวชี้วัดในด้านนี้อย่าง
เป็นทางการ 

 ไม่มีการก าหนด
เปูาหมายการ
ด าเนินงานในด้านนี้
อย่างเป็นทางการ 
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การด าเนินการ วิธีการส่งเสริม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ด้านอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย และเพียงพอแก่การใช้งาน 
โดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 
 จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 
note book  เพ่ือสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตลอดเวลา โดยสามารถน าไปใช้
งานนอกสถานที่ได้  
 -การจัดสรรงบประมาณและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้กับทุก
ส านัก/กอง   

 ไม่มีการจัดท า
ตัวชี้วัดในด้านนี้อย่าง
เป็นทางการ 

 ไม่มีการก าหนด
เปูาหมายการ
ด าเนินงานในด้านนี้
อย่างเป็นทางการ 

 
                                   ลงชื่อ                                         ผู้จัดท ารายงาน 
                                               ( นางวนิดา  ลาสอน ) 
                                         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

 
          ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงาน 
                                              ( นางสาวจีระพร  แสนใจ ) 
                                                 หัวหน้าส านักงานปลัด 
 

 
                                 ลงชื่อ ส.ต.อ.                        ผู้รับรองรายงาน 
                                                     ( สุขสันต์  สุขใจ ) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

 
                                 ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบรายงาน 
                                             ( นายสงคราม  ศรีบุตรตา ) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 
 
 
 


