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บทท่ี 1  
บทน า  

 1. หลกัการและเหตผุล  
การพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รที่มศีกัยภาพ สามารถแข่งขนัได้ ทัง้ในระดบัพื้นที ่

และระดบัสากล เป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในปัจจุบนั ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขนัไร้พรมแดน 
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหาร
จดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล คอื ปัจจยัส าคญัทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รมกีารพฒันาสูค่วามเป็นเลศิได ้

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัเชยีงราย เรื่อง หลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขเกีย่วกบั การบรหิารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัที ่5  พฤศจกิายน  2545 ก าหนดให้
องค์การบรหิารส่วนต าบล  มีการพฒันาผู้ได้รบัการบรรจุเข้ารบัราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน  ของทางราชการ หลกัและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าทีข่องพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบตัิตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบรหิารส่วน
ต าบลตอ้งด าเนินการพฒันาใหค้รบถ้วนตามหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล  (ก.อบต.
จงัหวดั) ก าหนด เช่น การพฒันา ดา้นความรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตัริาชการ ใหใ้ชว้ธิกีารฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรอืการพฒันาตนเองก็ได้  หากองค์การบรหิารส่วนต าบลมี
ความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การ
บรหิารส่วนต าบลกใ็หก้ระท าได ้ทัง้นี้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีจ่ะด าเนินการจะต้องใชห้ลกัสตูรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดเป็นหลกัสูตรหลกั และเพิ่มเติมหลกัสูตรตามความ
จ าเป็นทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลพจิารณา เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม การพฒันาพนักงานสว่นต าบล
เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานในหน้าที่  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามารถ เลอืกใช้วธิกีารพฒันาอื่นๆ 
ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  หรือ
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จงัหวดั) ร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนต าบล
ตน้สงักดั  ร่วมกบัส่วนราชการอื่นหรอืภาคเอกชนกไ็ดแ้ละตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบลจงัหวดันครราชสมีาเรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนการพฒันาบุคลากร เพือ่เพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าให้
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต าแหน่งนัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
   ในการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พฒันาพนักงานส่วนต าบล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพฒันาพนักงานส่วนต าบล   ตามกรอบของแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล  
นัน้        



   เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางดงักล่าว องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอ
โชคชยั จงัหวดันครราชสมีาจงึได้จดัท าแผนการพฒันาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ   เป็นเครื่องมอืใน
การบรหิารงานบุคคลของผู้บรหิาร อกีทัง้ยงัเป็นการพฒันาเพื่อเพิม่พูนความรู้ ทกัษะ ทศันคตทิี่ด ี
คุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนต าบล  ในการปฏบิตังิานราชการและบรกิาร
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคบับัญชานัน้ ต้อง
พฒันา 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
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(1) ดา้นความรูท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ ความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกับการปฏบิตังิาน
โดยทัว่ไป เช่น ระเบยีบ กฎหมาย นโยบายส าคญัของรฐับาล สถานที ่โครงสรา้งของนโยบายต่างๆ 
เป็นตน้ 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่  ความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งาน
บรหิารงานบุคคล งานวเิคราะห ์งานการเงนิ งานดา้นช่าง ฯ 

(3) ดา้นการบรหิาร  ได้แก่ รายละเอยีดที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานและการบรกิาร
ประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจงูใจ การประสานงานเป็นตน้ 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏบิตังิานร่วมกบับุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล เช่น มนุษย์สมัพนัธ์
การท างาน การสือ่สารและสือ่ความหมาย การเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยั  เป็นตน้ 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและการปฏบิตังิานอย่างมคีวามมคีวามสุข 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดงักล่าว  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณจึงได้
จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร  เป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิาร  อกีทัง้ยงัเป็นการพฒันาเพื่อเพิม่พูน
ความรู ้ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรม จรยิธรรม ของบุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ   ใน
การปฏบิตังิานราชการและบรกิารประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรจะตอ้งมกีารรวบรวมและจดัท าฐานขอ้มลูข่าวสาร
ใหค้รบถว้น ทนัสมยั  ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูเบื้องต้นในดา้นการเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ  สงัคม  ฯลฯ 
โดยขอ้มูลควรแสดงแนวโน้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป บุคลกิลกัษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  
ความคาดหวงั และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาเป็นการประเมนิโดยวเิคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรอืข้อจ ากดั อนั
เป็นภาวะแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลต่อการพฒันา รวมทัง้การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ของบุคลากร



ในองค์กร  อนัเป็นสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร ซึ้งทัง้หมดเป็นการประเมนิสถานภาพในปัจจุบนั
โดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบนับุคลากรในองค์กรสถานภาพการพฒันาอยู่จุดไหน ส าหรบัใช้
เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทัง้นี้   โดยใช้เทคนิค Swot 
analysis การพจิารณาถงึปัจจยัภายใน ไดแ้ก่จุดแขง็ (Strength-S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจยั
ภายนอกไดแ้ก่ โอกาส   (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมอื 
            จุดแข็ง                      
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้  อบต. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ การเดินทางสะดวกทำงาน 
    เกินเวลาได้                
2.  มอีายุเฉลีย่ ๒๕- ๔๕ ปี  เป็นวยัท างานสามารถรบัรูแ้ละปรบัตวัไดเ้รว็  
3.  มคีวามรูเ้ฉลีย่ระดบัปรญิญาตร ี                            
๔.  มผีูห้ญงิมากกว่าผูช้ายท าใหก้ารท างานละเอยีดรอบคอบ           
๕.  เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตวั   โดยใชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวัได ้  
๖.  บุคลากรมมีนุษยส์มัพนัธด์ ี  
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จดุอ่อน  
1.  มคีวามรูไ้ม่เพยีงพอกบัภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลองคก์าร    
2.  ขาดบุคลากรทีม่คีวามรูเ้ฉพาะทางวชิาชพี 
3.  ขาดความกระตอืรอืรน้ 
4.  ท างานในลกัษณะใชค้วามคดิสว่นตวัเป็นหลกั   ไม่ท างานเป็นทมี 
5.  ใชร้ะบบเครอืญาตมิากเกนิไป มรีะบบอุปถมัภแ์ละกลุ่มพรรคพวก การด าเนินการทางวนิยัเป็นไป
ไดย้าก              
6.  ไม่ศกึษาความรูเ้พิม่เตมิ 
7.  ไม่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการท างานในปัจจุบนัทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 

โอกาส                                                                 
1. บุคลากรมถีิน่ทีอ่ยู่กระจายทัว่เขต อบต. ท าใหรู้ส้ภาพพืน้ที ่ทศันคตขิองประชาชนไดด้ ี มคีวาม
ใกลช้ดิ 
    คุน้เคยกบัประชาชน ท าใหเ้กดิความร่วมมอืในการท างานไดง้า่ย                                                      
2.  มคีวามจรงิใจในการพฒันา  อบต.  อุทศิตนไดต้ลอดเวลา      
3.  บุคลากรมกีารพฒันาความรูป้รญิญาตร ี, ปรญิญาโทเพิม่ขึน้      
4. อบต.  ใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนเขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรต่างๆ                                

อปุสรรค 
1. ระดบัความรูไ้ม่พอกบัความยากของงาน  ขาดบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญบางสายงาน  ความรู้
ทีม่ ี



    จ ากดั  ท าใหต้อ้งเพิม่พนูความรูใ้หห้ลากหลายจงึจะท างานไดค้รอบคลุมภารกจิของ อบต. 
2. พืน้ทีก่วา้งท าใหบุ้คลากรทีม่อียู่ไม่พอใหบ้รกิาร 
3. วสัดุอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชใ้นบรกิารสาธารณะบางประเภทไม่ม/ีไม่พอ                                                                  
 

 2. วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา  
2.1 เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถนะดา้นความคดิ มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นคนด ีมจีติส านึกในการ

พฒันาตนเองเพื่อให้รูว้ธิคีดิอย่างมรีะบบ รูว้ธิคีดิทีถู่กต้อง มทีกัษะในการใชค้วามคดิ (Conceptual 
Skills) เพือ่การบรหิารและการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธผิล 
 2.2 เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถนะดา้นมนุษย ์มุ่งมัน่ทีจ่ะเขา้ใจและตระหนักรูใ้นคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผูอ้ื่น มทีกัษะในการปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบรหิารและ
ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธผิล 
 2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมัน่ที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการ
บรหิารและปฏิบตัิงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบรหิารและปฏิบัติงานตาม
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  และโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มคีวามพร้อมในการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรข์องกระทรวงและยุทธศาสตรข์องกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
รวมทัง้การบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและ
ประสานงานขบัเคลื่อนยุทธศาสตรใ์นสว่นราชการต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

        1. บุคลากรในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณ อนัประกอบดว้ย  คณะผูบ้รหิาร  
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจา้งทุกคน 
ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ปฏบิตังิานอย่าง   
น้อย  1  ครัง้ต่อปี 
                2. ใหบุ้คลากรไดร้บัการพฒันาอย่างน้อยรอ้ยละ  50  ของบุคลากรทัง้หมด 
         3.2 เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
                1. บุคลากรในสงักดัองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณทุกคน ที่ได้เขา้รบัการพฒันา 
เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบตัิงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รบัมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตาม
แนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
                2. ประชาชนต าบลทุ่งอรุณ ไดร้บัการบรกิารทีด่ ีมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
 

 4. ขอบเขตและแนวทางในการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร  
  คณะกรรมการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

เหน็สมควรให้จดัท า แผนการพฒันาบุคลากร โดยให้มขีอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมติดิา้นต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้  

  1) การก าหนดหลกัสตูรการพฒันาหลกัสตูรการพฒันา วธิกีารพฒันา ระยะเวลา
และงบประมาณในการ พฒันาพนกังานสว่นต าบล ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัต าแหน่งและระดบั
ต าแหน่งในแต่ละสายงาน ทีด่ ารงอยู่ตามกรอบแผน อตัราก าลงั 3 ปี  

  2) ใหบุ้คลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ   ตอ้งไดร้บัการพฒันาความรู้ 
ความสามารถใน หลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึง หรอืหลายหลกัสตูรอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้หรอืตามที่
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เหน็สมควร ดงันี้  

   (1) หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตัริาชการ  
   (2) หลกัสตูรการพฒันาเกีย่วกบังานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  
   (3) หลกัสตูรความรู ้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลกัสตูรดา้นการบรหิาร  
   (5) หลกัสตูรดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม  
  3) วธิกีารพฒันาบุคลากร ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ เป็นหน่วย

ด าเนินการเอง หรอืด าเนินการ ร่วมกบัหน่วยงานอื่นโดยวธิกีารพฒันาวธิใีดวธิหีนึ่งหรอืหลายวธิกี็
ได ้ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม ดงันี้  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศกึษาหรอืดงูาน  



  (4) การประชุมเชงิปฏบิตักิาร หรอืการสมัมนา  
  (5) การสอนงาน การใหค้ าปรกึษาหรอืวธิกีารอื่นทีเ่หมาะสม  

          4) งบประมาณในการด าเนินการพฒันา  องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณต้อง
จดัสรร งบประมาณส าหรบัการพฒันาบุคลากรตามแผนการพฒันาบุคลากรอย่างชดัเจนแน่นอน
โดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสทิธภิาพ  
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 5. ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
  5.1 การเตรียมการและการวางแผน  

  1) แต่งตัง้คณะท างานเพือ่ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  
  2) พจิารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพฒันาโดยการศกึษาวเิคราะหด์วู่า

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน สมควรตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นใดบา้ง จงึจะปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็อย่างมี
ประสทิธภิาพและปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานที่ ก าหนดไว ้ 

  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ไดแ้ก่ ดา้นความรูท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน 
ดา้นความรูแ้ละทกัษะ เฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง ดา้นการบรหิาร ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวั และ
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  
  5.2 การด าเนินการพฒันา  

  1) การเลอืกวธิพีฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาทีเ่หมาะสม เมื่อผูบ้งัคบับญัชาไดข้อ้มลูที่
เป็นประโยชน์ต่อการ พฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา จากการหาความจ าเป็นในการพฒันาแลว้ 
ผูบ้งัคบับญัชาควรน าขอ้มลูเหล่านัน้มาพจิารณาก าหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องทีผู่อ้ยู่ใตบ้งัคบั
บญัชาจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาไดแ้ก่ การคดัเลอืกกลุ่มบุคคลทีส่มควรจะไดร้บั พฒันา และเลอืก
ประเดน็ทีจ่ะใหม้กีารพฒันาโดยสามารถเลอืกแนวทางหรอืวธิกีารพฒันาไดห้ลายรปูแบบตามความ 
เหมาะสม เช่น การใหค้วามรู ้การสบัเปลีย่นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ การฝึกอบรม การดงูาน การ
ประชุมเชงิปฏบิตักิารและ การสมัมนา เป็นตน้  

  2) วธิพีฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา 
โดยเลอืกแนวทางการพฒันาไดห้ลายอย่าง โดยอาจจดัท าเป็นโครงการเพือ่ด าเนินการเอง หรอืเขา้
ร่วมสมทบกบัหน่วยราชการอื่น หรอืว่าจา้งองคก์รเอกชนทีม่คีวามรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็น
ผูด้ าเนินการ  
รายละเอยีดขัน้ตอนการด าเนินงานการพฒันาบุคลากรตามแผนการพฒันาบุคลากร มดีงันี้  
แผนแสดงขัน้ตอนการด าเนินงานการพฒันาบุคลากร 
  เร่ิมต้น  

  1.1 แต่งตัง้คณะท างาน  
  1.2 พจิารณาเหตุผลและความจ าเป็น  
  1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  

  1. การเตรียมการและการวางแผน  
    การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรอืร่วมกบัหน่วยราชการอื่น หรอืว่าจา้ง
เอกชน ด าเนินการและเลอืกรปูแบบวธิกีารทีเ่หมาะสมเช่น  

  - การปฐมนิเทศ    
- การสอนงาน การใหค้ าปรกึษา  

  - การสบัเปลีย่นหน้าทีร่บัผดิชอบ    



- การฝึกอบรม  
  - การดงูาน  

- การประชุมเชงิปฏบิตักิาร/สมัมนา  
  - ฯลฯ  
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 2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ  
   จดัใหม้รีะบบตรวจสอบตดิตามและประเมนิผล เพือ่ใหท้ราบถงึความส าเรจ็ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏบิตังิาน  
  3. การติดตามและประเมินผล  

  การตดิตามและประเมนิผลการการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการจดัท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครราชสมีาเรื่อง  หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล
ขององค์การบรหิารส่วนต าบล  ลงวนัที่  24 ตุลาคม 2545 โดยตดิตามและประเมนิผลการพฒันา 
ดงันี้  

1) ผูบ้งัคบับญัชาหมัน่ตดิตามการพฒันาอย่างใกลช้ดิและใหม้กีารประเมนิผลการ 
พฒันา โดยให้มกีารรายงานและบนัทกึผลที่ได้ในกรณีที่ได้มกีารส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก  
และการใชแ้บบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลงั  เมื่อผ่านการประเมนิผลแลว้ ถอืว่าผูน้ัน้ไดร้บัการ
พฒันาแลว้  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรบัรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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กรอบแนวความคิดแผนพฒันาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
  องคป์ระกอบ 1                        องคป์ระกอบ 2                        องคป์ระกอบ 3         องคป์ระกอบ 4       องคป์ระกอบ 5 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มจีติส านึกพฒันา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
มสีมรรถนะที่
สามารถขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรข์อง 
อบต.โชคชยัได้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ  และ
มสีมรรถนะที่
สามารถขบัเคลื่อน
ภารกจิของ อบต.
โชคชยั  ไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิล” 

 

3.1 บุคลากรเก่งคดิ    
(รูว้ธิคีดิ คดิเป็น มี

จติส านึกทีด่ ีและมุ่งมัน่
ทีจ่ะเป็นคนด)ี 

3.2 บุคลากรเก่งคน 
(เขา้ใจตนเอง เขา้ใจ
คนอื่น รูว้ธิที างานและ
อยู่รว่มกบัคนอื่นอย่าง
มคีวามสุข และมุ่งมัน่ที่
จะรกัคนอื่น รกัองคก์ร) 

3.3 บุคลากรเก่งงาน 
(มคีวามรูแ้ละทกัษะใน

การบรหิารและ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธผิล) 

2.1 พฒันาสมรรถนะจ าเป็นพืน้ฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

1. ทรพัยากรท่ีใช้ 
(Input) 

2. กิจกรรม 
(Process) 

3. ผลผลิต 
(Output) 

4. ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

5. ผลลพัธ์สุดท้าย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรทีร่บั 
ผดิชอบดา้นต่างๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณทีใ่ช้
ในกจิกรรมต่างๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาทีใ่ชเ้พื่อ
ด าเนินกจิกรรม 
ต่างๆ (Time) 

1.4 นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีีใ่ช ้

(Innovation and 
Technology) 

2.3 พฒันาสมรรถนะตามภารกจิหลกั
หน่วยงาน (Routine-Oriented Competency) 

 

5.1 ประชาชนเชื่อมัน่
และศรทัธา 

ในการบรหิารงาน  
 
 
 
 

5.2 ไดร้บัความร่วมมอื
ในการบรหิารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

5.3 สู่การพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

 
 

2.2 พฒันาสมรรถนะตามยุทธศาสตร ์
(Strategy-Oriented Competency) 

 

2.4 พฒันาโดยวธิเีริม่จากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวธิเีริม่จากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

2.5 ศกึษาแนวโน้มปัญหาและนวตักรรมเพื่อให้
ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ในอนาคตได ้

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

     องคป์ระกอบด้านการขบัเคลื่อน (Driving Force Factors)      องคป์ระกอบด้านผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดจากการขบัเคลือ่น (Result Factors) 

2.6 กลไกขบัเคลื่อนแผนพฒันาบุคลากร  
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 
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บทท่ี 2 
แนวทางการพฒันาบุคลากร 

 

การก าหนดแนวทางในการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ  ได้
พจิารณาและ ใหค้วามส าคญับุคลากรในทุกระดบัทัง้ คณะผูบ้รหิาร,สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล พนกังานสว่นต าบล  และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ  เพือ่ใหไ้ดร้บัการ
พฒันาประสทิธภิาพทัง้ทางดา้นการปฏบิตังิาน, หน้าที ่ความรบัผดิชอบ, ความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง, การบรหิาร และคุณธรรมและจรยิธรรม ดงันี้  

1.   หลกัสูตรในการพฒันา  

1. ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
2. รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 3.  หวัหน้าส านกัปลดั อบต.  
4.  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน  
5.  นกัทรพัยากรบุคคล  
6.  นกัพฒันาชุมชน 
7.  นกัวชิาการเกษตร 
8.  เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
9.  เจา้พนกังานธุรการ 
10. นิตกิร 
11. นกัวชิาการตรวจสอบภายใน    
12. ผูอ้ านวยการกองคลงั 
13. นกัวชิาการเงนิและบญัช ี  
14. เจา้พนกังานพสัดุ 
15. ผูอ้ านวยการกองช่าง 
16. นายช่างโยธา 
17. ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
18. นกัวชิาการศกึษา  
19. ครผููด้แูลเดก็ 

 
2.  งบประมาณตามข้อบญัญติังบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563   
    2.1  หมวดงบด าเนินการ  ประเภทค่าใช้สอย  รายการค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  และ
ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมัมนา  ของทุกสว่นราชการในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ 



    2.2  หมวดงบด าเนินการ  ประเภทค่าใชส้อย  โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดูงาน  เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหบ้รกิารประชาชนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชค
ชยั  จงัหวดันครราชสมีา 
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หลกัสูตรการพฒันา  
(1) หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานทีใ่นการปฏบิตัริาชการ  
(2) หลกัสตูรการพฒันาเกีย่วกบังานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  
(3) หลกัสตูรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
(4) หลกัสตูรดา้นการบรหิาร  
(5) หลกัสตูรดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
 

เครื่องมือการพฒันาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมอืในการพฒันาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดงัแผนภูมติ่อไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือการพฒันาบคุลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 

(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน                                      

(Non Classroom Training) 

 

กองฝึกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบ 

 ความรู้อยูติ่ดตวัไม่นานประมาณ 
๑ – ๒ สัปดาห์ 
 
การเรียนรู้ระยะส้ัน   (Short 
Term Learning) 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผูรั้บผิดชอบ 

 การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 
 การสอนงาน (Coaching) 

การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) 

โปรแกรมองคก์รพี่เลี้ ยง (Mentoring Program) 

การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 

การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การใหค้ าปรึกษาแนะน า (Consulting) 

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 

การท ากจิกรรม (Activity) 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) 

การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 

การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 

การฝึกงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 

การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 

การประชุม / สมัมนา (Meeting / Seminar) 

การใหทุ้นการศึกษา (Scholarship) 
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ลกัษณะเฉพาะของเครื่องมือการพฒันาบุคลากร 
เคร่ืองมือการพฒันา

บุคลากร 
ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน    
   (Classroom Training) 
 

เน้นการเรยีนรูจ้ากผูเ้รยีนหลากหลาย
กลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน โดยมสี านักงาน
ปลดั อบต. (งานบรหิารงานบคุคล) ท า
หน้าทีด่ าเนินการจดัโครงการฝึกอบรม 

๑. ปรบัปรุงจุดอ่อนหรอืขอ้ทีต่อ้งพฒันาของ
บุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

๒.  พฒันาความสามารถทีเ่ป็นจดุแขง็ของ
บุคลากรใหด้ขีึน้กว่าเดมิ 

๓. เตรยีมความพรอ้มส าหรบัต าแหน่งงานที่
สงูขึน้ ท าใหผู้บ้งัคบับญัชาและบคุลากร
เกดิความมัน่ใจว่าจะสามารถรบัผดิชอบ
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายเมื่อไดร้บัการเลื่อน
ต าแหน่งงานในอนาคต 

๔. ใชเ้ป็นเครื่องมอืคดัเลอืกบุคลากรดาวเด่น 
(Talented People) หรอืผูส้บืทอด
ต าแหน่งงาน (Successors) ทีจ่ะกา้ว
ขึน้สู่ต าแหน่งงานระดบับรหิารตอ่ไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธบิายรายละเอยีดของงาน ไม่
จ าเป็นจะตอ้งอยูใ่นภาคสนามเทา่นัน้ 
อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนาม 
โดยส่วนใหญห่วัหน้างานโดยตรงจะท า
หน้าทีส่อนงานใหก้บับุคลากร 

1. เพื่อแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ในการท างาน   
    ผูส้อนชีใ้หเ้หน็แนวทางแกไ้ข และให้

บุคลากรคดิแกไ้ขปัญหาต่อเอง 
2. เพื่อพฒันาอาชพีเป็นการเตรยีมใหพ้รอ้ม

ก่อนทีจ่ะเลื่อนต าแหน่ง ผูส้อนตอ้ง
ทบทวนผลงาน ความสามารถทีม่อียู่ และ
ก าหนดเป้าหมายในการสอนงาน  โดย
เน้นการพฒันาความสามารถในต าแหน่งที่
บุคลากรจะเลื่อนขึน้ไป 

๓. เพื่อปรบัปรุงและพฒันางานใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ผูส้อนจะตอ้งคน้หา
ความสามารถทีโ่ดดเด่น/ ทีต่อ้งปรบัปรุง 
และจดัล าดบัความส าคญัของความสามารถ
ทีจ่ะตอ้งพฒันา หรอืตอ้งการเสรมิและ
พฒันา 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
   ท างาน  
   (On the Job Training  

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึก
ปฏบิตัจิรงิ โดยมผีูส้อนทีเ่ป็นหวัหน้า
งานหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ า
หน้าทีป่ระกบเพื่ออธบิายและชีแ้นะ ซึง่

ใชส้ าหรบับุคลากรใหมท่ีเ่พิง่เขา้มาท างาน 
สบัเปลีย่น โอนยา้ย เลื่อนต าแหน่ง มกีาร
ปรบัปรุงงานหรอืตอ้งอธบิายงานใหม่ ๆ เพื่อ
สอนใหบุ้คลากรทราบและเรยีนรูเ้กีย่วกบัคูม่อื



    : OJT) 
 

เครื่องมอืน้ีจะเกดิประโยชน์ไดถ้า้ใชคู้่
กบัการสอนงาน 

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure) 
วธิกีารปฏบิตังิาน (Work Instruction) 
คู่มอืการท างาน (Manual) ระเบยีบปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้งกบัการท างาน (Rules & 
Regulation) หรอืเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อให้
บุคลากรสามารถท างานตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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เคร่ืองมือการพฒันา
บุคลากร 

ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย 

๔. โปรแกรมองคก์รพีเ่ลีย้ง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เน้นพฒันาเรื่องจติใจ การปรบัตวั การ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นภายในองคก์าร องคก์าร
บางแห่งเรยีก Buddy Program  ซึง่
บุคลากรจะมพีีเ่ลีย้งทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหด้แูล
เอาใจใส่ และพดูคุยกบับุคลากรอย่างไม่เป็น
ทางการ 

๑. เพื่อดแูลและรกัษาบุคลากรใหมใ่ห้
สามารถปฏบิตังิานร่วมกบัทุกคนใน
องคก์ารไดอ้ย่างมคีวามสุข สามารถ
ปรบัตวัเขา้กบัองคก์าร   เพื่อนรว่มงาน 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่
แตกต่างจากองคก์ารเดมิไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมพีีเ่ลีย้งท าหน้าทีใ่น
การสรา้งความสมัพนัธ ์ความคุน้เคย 
และบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน 
รวมทัง้เป็นแบบอย่าง (Role Model) 
ทีด่ใีหแ้ก่บุคลากรใหม่ 

๒. เพื่อช่วยบุคลากรทีก่ าลงัจะปรบั
ต าแหน่งใหเ้ตบิโตขึน้ในองคก์าร พี่
เลีย้งจะท าหน้าทีใ่หข้อ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ในการท างานรวมถงึขอ้ควร
ระวงัและความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้จาก
งานใหม่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
๕.  การเพิม่คุณค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานทีย่าก หรอืทา้ทาย
มากขึน้ ตอ้งใชค้วามคดิรเิริม่ การคดิเชงิ
วเิคราะห ์การวางแผนงานมากกว่าเดมิทีเ่คย
ปฏบิตั ิ

๑.  Renewal – การท าใหเ้กดิความ
แปลกใหม่ ไม่ใหบุ้คลากรเกดิความเบื่อ
หน่าย โดยการเปลีย่นแปลงลกัษณะ
งาน บุคคลทีจ่ะตอ้งตดิต่อประสานงาน
ดว้ย เปลีย่นมมุมองหรอืความคดิจาก
งานเดมิ 

๒.  Exploration – การพฒันาและการ
แสวงหาทกัษะความช านาญมากขึน้ 
พฒันาสมัพนัธภาพทีเ่กดิขึน้จากการ



ท างานใหม่ ๆ 
๓.  Specialization – การช านาญในงาน

เป็นพเิศษ ก่อใหเ้กดิความสามารถใน
การบรหิารจดัการงานนัน้ทีล่กึขึน้ ยาก
และทา้ทายมากขึน้ 
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เคร่ืองมือการพฒันา
บุคลากร 

ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย 

๖. การเพิม่ปรมิาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานทีม่ากขึน้ เป็นงาน
ทีม่ขี ัน้ตอนงานคลา้ยกบังานเดมิทีเ่คย
ปฏบิตัหิรอือาจจะเป็นงานทีแ่ตกต่างจาก
เดมิทีเ่คยปฏบิตั ิแต่งานทีไ่ดร้บั
มอบหมายไม่ยากหรอืไม่ตอ้งใชค้วามคดิ
เชงิวเิคราะหม์ากนัก 

เพื่อเป็นการเพิม่ทกัษะการท างานใหก้บั
บุคลากรโดยเฉพาะทกัษะในดา้นการบรหิาร
จดัการ (Managerial Competency) ที่
เพิม่ขึน้จากการบรหิารงานทีม่ปีรมิาณทีม่าก
ขึน้กว่าเดมิทีเ่คยปฏบิตั ิไดแ้ก่ ทกัษะการ
วางแผนงาน ทกัษะการบรหิารเวลา ทกัษะ
การแกไ้ขปัญหาและตดัสนิใจ การบรหิาร
ทมีงาน การสอนและการพฒันาทมีงาน 
(เหมาะส าหรบับคุลากรทีท่ างานเดมิ ๆ   ซ ้า 
ๆ มาเป็นระยะเวลานาน) 
 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายใหบุ้คลากรรบัผดิชอบ
โครงการระยะยาว ไม่สามารถท าใหเ้สรจ็
ภายในวนัหรอืสองวนั เป็นโครงการพเิศษ
ทีบุ่คลากรจะตอ้งแยกตวัจากเดมิทีเ่คย
ปฏบิตัหิรอืเป็นโครงการทีเ่พิม่ขึน้จากงาน
ประจ าทีร่บัผดิชอบ 

เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหห์าจุดแขง็
และจุดอ่อนของบคุลากรจากโครงการที่
มอบหมายใหบุ้คลากรไปปฏบิตั ิเป็นเครื่องมอื
ในการฝึกทกัษะในการท างาน (Skill-based) 
โดยเฉพาะทกัษะเฉพาะดา้นทีเ่กีย่วขอ้งใน
งานนัน้ บางองคก์ารน ามาใชใ้นการเลื่อน
ระดบัต าแหน่งงาน การคดัเลอืกหาบุคลากร
ดาวเด่น และการหาผูส้บืทอดทายาทต าแหน่ง
งาน 
 

๘.  การหมุนเวยีนงาน  เน้นใหบุ้คลากรเวยีนงานจากงานหนึ่งไป เพื่อพฒันาความสามารถของบุคลากรใหเ้กดิ



     (Job Rotation) 
 

ยงัอกีงานหนึ่ง เพื่อเรยีนรูง้านนัน้ ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด โดยส่วนใหญ่มกัใช้
เป็นเครื่องมอืในการพฒันาความสามารถ
ของผูบ้รหิารก่อนการปรบัต าแหน่ง/ระดบั 

การท างานทีห่ลากหลายดา้น เป็นการ
เสรมิสรา้งประสบการณ์ของบุคลากรใหเ้รยีนรู้
งานมากขึน้ จงึเหมาะส าหรบับุคลากรที่
เตรยีมความพรอ้มในการรบัผดิชอบงานที่
สงูขึน้ หรอืเป็นกลุ่มคนทีม่ผีลงานดแีละมี
ศกัยภาพสงู (High Performance and 
High Potential) 
 

๙.  การใหค้ าปรกึษา 
     แนะน า    
     (Consulting) 
 

เน้นการใหค้ าปรกึษาแนะน าเมื่อบุคลากร
มปัีญหาทีเ่กดิขึน้จากงานทีร่บัผดิชอบ 
หวัหน้างานจะตอ้งท าหน้าทีใ่หแ้นวทาง 
เคลด็ลบั และวธิกีารเพื่อใหบุ้คลากร
สามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้นัน้ได ้

เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบั
บุคลากรดว้ยการวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ใน
การท างาน และน ามาก าหนดแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหารว่มกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
น าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อใหบุ้คลากรมแีนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัตนเองได ้ม ี๓ 
ลกัษณะ ไดแ้ก่  
- การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบับคุลากร 
- การป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
- การส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาทกัษะและ
ความรูต้่างๆ 
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เคร่ืองมือการพฒันา
บุคลากร 

ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย 

๑๐. การตดิตาม/สงัเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรยีนรูง้านจากการเลยีนแบบ และ
การตดิตามหวัหน้างานหรอืผูรู้ใ้นงานนัน้ 
ๆ เป็นเครื่องมอืทีไ่ม่ตอ้งใชเ้วลามากนัก
ในการพฒันาความสามารถของบุคลากร 
เน่ืองจากบุคลากรจะตอ้งท าหน้าทีส่งัเกต
ตดิตามพฤตกิรรมของหวัหน้างาน 

เพื่อใหบุ้คลากรไดเ้หน็สภาพแวดลอ้ม ทกัษะ
ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างาน ขอบเขตงานที่
รบัผดิชอบ การจดัการงานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
รวมถงึการแสดงออกและทศันคตขิองแมแ่บบ
หรอื Role Model ภายในระยะเวลาสัน้ ๆ (Shot-

term Experienced) ระยะเวลาตัง้แต่หนึ่งวนัไป
จนถงึเป็นเดอืนหรอืเป็นปี  มกัใชใ้นการ
พฒันาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงู (Talent) หรอื
การพฒันาคนเก่ง หรอืใหบุ้คลากรทัว่ไปได้
เรยีนรูว้ธิกีารท างานของผูอ้ื่นเพือ่น ามา
ปรบัปรุงการท างานของตนเองใหด้ขีึน้ หรอืใช้
ในการพฒันาความกา้วหน้าในอาชพีของ



บุคลากร (Career Path) 

๑๑.  การท ากจิกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกจิกรรมระยะสัน้ ไม่
ตอ้งมรีะยะเวลาหรอืขัน้ตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเรจ็ของ
เครื่องมอืดงักล่าวนี้ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมอืจากบุคลากรในการรบัผดิชอบ
กจิกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนด 

เพื่อใหบุ้คลากรเกดิความร่วมมอืสามคัคกีนั 
เกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และมุมมอง
ซึง่กนัและกนั ท าใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนั 
รวมถงึช่วยสรา้งบรรยากาศและสรา้งขวญั
ก าลงัใจทีด่ใีนการท างาน ท าใหบุ้คลากรเกดิ
ความรูส้กึสนุกสนานในระหว่างวนัท างาน อนั
ส่งผลใหผ้ลผลติหรอืผลการปฏบิตังิานเพิม่
สงูขึน้ และมปีระสทิธภิาพเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 
 

๑๒.  การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรยีนรูต้่าง ๆ เช่น 
อ่านหนังสอื หรอืศกึษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรอื คน้ควา้ขอ้มลู
ผ่าน Internet หรอืเรยีนรูจ้าก e-
Learning หรอื สอบถามผูรู้ ้เป็นตน้ 

เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรบัผดิชอบในการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองโดยไมจ่ าเป็นตอ้งใช้
ช่วงเวลาในการปฏบิตังิานเท่านัน้ บุคลากร
สามารถแสวงหาโอกาสเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง
ผ่านช่องทางการเรยีนรูแ้ละสื่อตา่ง ๆ ที่
ตอ้งการได ้วธินีี้เหมาะกบับุคลากรทีช่อบ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยู่เสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกบับุคลากรทีม่ี
ผลการปฏบิตังิานด ีและมศีกัยภาพในการ
ท างานสงู (Talented People) 
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เคร่ืองมือการพฒันา
บุคลากร 

ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย 

๑๓.  การเป็นวทิยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เน้นการสรา้งบุคลากรทีม่คีวามสามารถ
ในการถ่ายทอด รกัการสอนและมี
ความรูใ้นเรื่องทีจ่ะสอน โดยมอบหมาย
ใหบุ้คคลเหล่าน้ีเป็นวทิยากรภายใน
องคก์ารท าหน้าทีจ่ดัอบรมให ้กบั
บุคลากรในหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจและพฒันา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยใหบุ้คลากร
ไดแ้สดงผลงานจากการเป็นวทิยากรภายใน
ใหก้บับุคลากรภายในองคก์าร วธินีี้เหมาะ
ส าหรบับุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืรอบรู้
ในงานทีร่บัผดิชอบ มคีวามช านาญในงานเป็น
อย่างมาก เช่น หวัหน้างาน หรอืผูบ้รหิาร 



 
๑๔. การดงูานนอก   
      สถานที ่ 
      (Site Visit) 
 

เน้นการดรูะบบและขัน้ตอนงานจาก
องคก์ารทีเ่ป็นตวัอย่าง (Best 
Practice) ในเรื่องทีต่อ้งการดงูาน 
เพื่อใหบุ้คลากรเหน็แนวคดิ และหลกั
ปฏบิตัทิีป่ระสบความส าเรจ็ อนัน าไปสู่
การปรบัใชใ้นองคก์ารต่อไป 

เพื่อใหบุ้คลากรไดเ้หน็ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
การไดเ้หน็รปูแบบการท างานทีม่วีธิปีฏบิตัทิี่
เป็นเลศิ หรอืไดเ้รยีนรูเ้รื่องใหม่ ๆ ทีด่จีาก
องคก์ารภายนอก มาใชเ้พิม่ประสทิธภิาพใน
การท างานใหด้ขีึน้ วธินีี้เหมาะกบับุคลากร
ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป  
 

๑๕. การใหข้อ้มลู 
      ป้อนกลบั   
      (Feedback) 
 

เน้นการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิและ
แจง้ผลหรอืใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่
บุคลากร เพื่อใหบ้คุลากรปรบัปรงุ 
พฒันาประสทิธภิาพและความสามารถ
ในการท างาน 

เพื่อรบัฟังขอ้มลูต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ท างานหรอืเรื่องทัว่ ๆ ไปทีเ่กดิขึน้ของตวั
บุคคลหรอืกลุ่มคน ม ี๓ รปูแบบ คอื 
- แบบแจง้และชกัจงู (Tell and Sell) 
- แบบแจง้และรบัฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแกปั้ญหา (Problem Solving) 
 

๑๖. การฝึกงานกบั 
      ผูเ้ชีย่วชาญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏบิตัจิรงิกบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ี
ประสบการณ์ในเรื่องนัน้ เป็นการฝึกงาน
ภายนอกสถานทีห่รอืการเชญิ
ผูเ้ชีย่วชาญใหเ้ขา้มาฝึกงานกบับุคลากร
ภายใตร้ะยะเวลาทีก่ าหนด 

เพื่อใหบุ้คลากรในระดบัผูจ้ดัการ หวัหน้างาน 
และบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงู ซึง่มี
ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
ไดภ้ายในระยะเวลาทีจ่ ากดั เพื่อใหน้ าความรู้
ทีไ่ดร้บัจากผูเ้ชีย่วชาญมาถ่ายทอดใหก้บั
บุคลากรคนอื่น ๆ ในองคก์รต่อไป 
 

๑๗. การเปรยีบเทยีบ 
      กบัคู่แขง่/  
      คู่เปรยีบเทยีบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นการน าตวัอย่างของขัน้ตอนหรอื
ระบบงานจากองคก์ารอื่นทีเ่ป็นตวัอย่าง 
(Best Practice) มาวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบกบัขัน้ตอนหรอืระบบงาน
ปัจจบุนั เพื่อกระตุน้จงูใจบุคลากรให้
เหน็ถงึสถานะของหน่วยงานเทยีบกบั
องคก์ารทีเ่ป็น Best Practice 

เพื่อหาวธิกีารปฏบิตัติ่าง ๆ ทีด่ทีีสุ่ด หรอืได้
เทยีบเท่า หรอืดกีว่า เหมาะกบับุคลากรระดบั
หวัหน้างาน หรอืบคุลากรทีม่ผีลงานดแีละมี
ศกัยภาพสงู ทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ
ปรบัปรุงผลงานและความสามารถของตนเอง
ใหเ้ป็นไปตามหรอืสงูกว่ามาตรฐานของคู่แขง่
ภายในหรอืภายนอกหน่วยงานและองคก์าร 
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เครื่องมอืการพฒันาบุคลากร ลกัษณะเฉพาะ วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
๑๘. การประชมุ/ สมัมนา  
     (Meeting/ Seminar) 

เน้นการพดูคุยระดมความคดิเหน็ของ
ทมีงาน ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นมมุมองที่

เพื่อใหเ้กดิความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ ๆ 
จากผูอ้ื่นทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เป็น



 หลากหลาย ผูน้ าการประชุม/สมัมนาจงึ
มบีทบาทส าคญัมากในการกระตุน้จงูใจ
ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาน าเสนอ
ความคดิเหน็ร่วมกนั 

การเรยีนรูจ้ากการรบัฟังแนวคดิหรอืผลงาน
ใหม่ ๆ รวมถงึการหารอืหรอืระดมความ
คดิเหน็กนัในหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ่ง 

๑๙. การใหทุ้นการศกึษา  
      (Scholarship) 
 

เน้นการใหทุ้นการศกึษาเพื่อใหผู้เ้รยีนมี
ความรู ้ประสบการณ์มากขึน้จาก
อาจารยผ์ูส้อน รวมถงึการสรา้ง
เครอืขา่ยกบัผูเ้รยีนดว้ยกนั ซึง่บคุคลที่
ไดร้บัทุนจะตอ้งใชเ้วลาการท างานหรอื
เวลาส่วนตวัในการขอรบัทุนจาก
องคก์าร 

เพื่อใหบุ้คลากรไดใ้ชช้่วงเวลาท างานปกต ิ
หรอืนอกเวลาท างานในการศกึษาหาความรู้
เพิม่เตมิในระดบัทีส่งูขึน้ โดยศกึษาต่อใน
หลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ปัจจบุนัของบคุลากร หรอืการท างานใน
อนาคต หรอืเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนระดบั
หรอืต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ต่อไปในอนาคต 



16 
แผนพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งอรณุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ท่ี โครงการ/หลกัสูตการพฒันา หลกัการและเหตุผล วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพฒันา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
1 อบรมสมัมนาและศกึษาดงูาน พนักงานส่วนต าบล   พนักงานส่วนต าบล  

เขา้ใจบทบาทและ
หน้าทีย่งัไม่เพยีงพอ 

เพื่อรบัทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆใน
การปฏบิตังิานและแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ในดา้นต่าง ๆ เพื่อน าปรบัปรุง
การด าเนินงานของ อบต.มาใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

21 การอบรม
สมัมนาและ
ศกึษาดงูาน 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ทดสอบตาม
แบบทีก่ าหนด 

 อบรมบุคลากร จดัโดยสถาบนับคุลากรทอ้งถิน่ 
หรอืหน่วยงานราชการอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักบรหิารงานทอ้งถิน่หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - หลกัสตูรนักบรหิารงานทัว่ไป หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักบรหิารงานการคลงั  หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักบรหิารงานชา่ง หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักบรหิารงานการศกึษา หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักวเิคราะหฯ์ หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักทรพัยากรบุคคล  หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักพฒันาชมุชน หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักวชิาการเกษตร หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
- หลกัสตูรนิตกิร หรอืหลกัสตูรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักวชิาการตรวจสอบภายใน หรอืหลกัสตูรอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรเจา้พนักงานธุรการ หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 - เป็นการเพิม่พนู
ความรูใ้นการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องพนักงาน
ส่วนต าบล 
 
 

- เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจการปฏบิตัิ
หน้าที,่ระเบยีบกฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลง 
-  เพื่อเสรมิสรา้งความรูใ้นการ
บรหิารงานในอ านาจหน้าที ่
-  เพื่อเสรมิสรา้งความรูใ้นการ
ปฏบิตังิาน 

 
 
2 
1 
1 
1 

 (ว่าง) 
1 
1 
1 
1 

(ว่าง) 
1 
4 
1 

การฝึกอบรม 
 
 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ทดสอบตาม
แบบทีก่ าหนด 
 



- หลกัสตูรเจา้พนักงานป้องกนัฯ หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักวชิาการเงนิและบญัช ีหรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรเจา้พนักงานพสัดุ หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 1 
1 
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ท่ี โครงการ/หลกัสูตการพฒันา หลกัการและเหตุผล วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพฒันา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 

  
- หลกัสตูรนายช่างโยธา หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรนักวชิาการศกึษา หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หลกัสตูรครผููด้แูลเดก็ หรอืหลกัสตูรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 - เป็นการเพิม่พนู
ความรูใ้นการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องพนักงาน
ส่วนต าบล 
 
 

- เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจการปฏบิตัิ
หน้าที,่ระเบยีบกฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลง 
-  เพื่อเสรมิสรา้งความรูใ้นการ
บรหิารงานในอ านาจหน้าที ่
-  เพื่อเสรมิสรา้งความรูใ้นการ
ปฏบิตังิาน 

1 
1 

(ว่าง) 
4 

การฝึกอบรม 
 
 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ทดสอบตาม
แบบทีก่ าหนด 
 

3 หลกัสตูรกฎหมาย  ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัริาชการ 
 
 
 

- เป็นการเพิม่พนู
ความรู ้สามารถ
ปฏบิตังิานไดถู้กตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมาย 
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถปฏบิตังิาน
ไดถู้กตอ้ง 

21 การฝึกอบรม 
 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ทดสอบตาม
แบบทีก่ าหนด 
 

 
4 

หลกัสตูรการบรหิารทรพัยากรบคุคล - สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัการ
บรหิารงานบุคคล 

- เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ทกัษะ 
สมรรถนะ และเสน้ทางความกา้วหน้า
ของพนักงานส่วนทอ้งถิน่ 

21 การฝึกอบรม 
 
 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ทดสอบตาม
แบบทีก่ าหนด 
 

5 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ -  เป็นการสรา้งความรู้
ความเขา้ใจในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่อง

-  เพื่อเสรมิสรา้งความรูใ้นดา้นการ
ท างานของพนักงานส่วนต าบล 

บุคลากร
ใหม ่

การปฐมนิเทศ
งานโดย
ผูบ้งัคบับญัชา 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ทดสอบตาม
แบบทีก่ าหนด 
 



พนักงานส่วนต าบล 

6 สนับสนุนการศกึษาใหศ้กึษาต่อในระดบั ป.ตร ีและ ป.โท -  เป็นการยกระดบั
ความรูข้องบุคลากรให้
สงูขึน้ 

-  เพื่อยกระดบัความรูข้องบุคลากรให้
สงูขึน้ 

1 การศกึษาต่อ ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ทดสอบตาม
แบบทีก่ าหนด 
 

7 โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม - เสรมิสรา้งใหบุ้คลากร
มคีุณธรรมและ
จรยิธรรม 

- เพื่อพฒันาและเสรมิสรา้งคุณธรรม
และจรยิธรรมในการปฏบิตังิานของ
บุคลากร 

21 การฝึกอบรม ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ทดสอบตาม
แบบทีก่ าหนด 
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รายละเอียดของเกณฑท่ี์คาดหวงัของต าแหน่ง 
 

ช่ือเกณฑท่ี์คาดหวงั ค ำนิยำม 

1 ความรูใ้นดา้นบญัช ี ความสามารถในการอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนการท างานใน
ดา้นบญัช ีรวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานบญัช ี 
ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรงุขัน้ตอนการท างานดา้นบญัชใีหม้ปีระสทิธภิาพ  

2 ความรูใ้นการเป็นผูต้รวจสอบ ความสามารถในการอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนของการเป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นผู้
ตรวจสอบ  ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานดา้นการตรวจสอบได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  

3 ความรูใ้นดา้นงบประมาณ ความสามารถในการอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนการท างานใน
ดา้นงบประมาณ รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
งบประมาณ  ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานดา้นงบประมาณให้
มปีระสทิธภิาพ  

4 ความรูใ้นดา้นการเงนิ ความสามารถในการอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนการท างานใน
ดา้นการเงนิ รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานการเงนิ  
ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรงุขัน้ตอนการท างานดา้นการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพ  

5 ความรูใ้นดา้นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนการท างานใน
ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(HRD) รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน HRD  ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานดา้น

HRDใหม้ปีระสทิธภิาพ  
6 ความรูใ้นงานดา้นระบบ

สารสนเทศทีเ่กีย่วกบังาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนการท างานในดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วกบังานบุคคล (HRIS) รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามใน
ประเดน็ต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน HRIS   ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรุงขัน้ตอนการ
ท างานดา้น HRIS 

7 ความรูใ้นดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนการท างานใน
ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(HRM) รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่าง 
ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน HRM  ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรงุขัน้ตอนการท างาน

ดา้น HRM ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

8 ความรูใ้นดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนการท างานใน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  ที่
เกีย่วขอ้งกบังาน IT   ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรงุขัน้ตอนการท างานดา้น IT 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

9 ความรูใ้นดา้นการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธบิายถงึวธิกีารและขัน้ตอนการท างานในดา้นการตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานดา้นการตรวจสอบภายใน



ใหม้ปีระสทิธภิาพ  
 

10 ความรูใ้นดา้นกฎหมาย ความสามารถในการอธบิายถงึระเบยีบขอ้บงัคบั และมาตราต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กฎหมาย  รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามและใหค้ าปรกึษาแนะน าในประเดน็ต่าง ๆ  โดย
อา้งองิถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

11 ความรูใ้นดา้นจดัซือ้จดั
จา้ง 

ความสามารถในการอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนการท างานใน
ดา้นงานจดัซื้อ รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานจดัซื้อ 
ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรงุขัน้ตอนการท างานดา้นจดัซื้อใหม้ปีระสทิธภิาพ  
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ช่ือเกณฑท่ี์คาดหวงั ค ำนิยำม 
12 ความรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบ/

ขอ้บงัคบัของทางราชการ 
ความเขา้ใจในระเบยีบ ค าสัง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน รวมทัง้สามารถตอบขอ้
ซกัถามและใหค้ าแนะน ากบัผูอ้ื่นเกีย่วกบัระเบยีบ ค าสัง่ และ/หรอืสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจนตรงประเดน็  

13 การใหค้ าปรกึษา ความเขา้ใจในความตอ้งการหรอืความคาดหวงั และปัญหาทีเ่กดิขึน้ของผูอ้ื่น รวมถงึ
การใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่ผูอ้ื่นถงึแนวทางหรอืทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

14 การแกไ้ขปัญหาตดัสนิใจ การสามารถประเมนิสถานการณ์ คาดคะเนและวเิคราะหปั์ญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตดัสนิใจใด ๆ เพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการแกไ้ข
ปัญหาไดเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ เป็นไปอย่างเป็นระบบ มี
ประสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ 

15 ความเป็นผูน้ า  
 

ความรบัผดิชอบผลงานทีเ่กดิขึน้ของทมีงาน และน าเสนอความคดิเหน็ของตนแก่
สมาชกิในทมี รวมทัง้กระตุน้ใหท้มีงานแสดงออกถงึความเป็นผูน้ าและพรอ้มทีจ่ะ
น าเสนอความคดิเหน็ของตนแกส่มาชกิในทมี   

16  ทกัษะการสอนงานและ 
พฒันางาน 
 (Coaching  
Development Skills) 

การก าหนดกลยุทธ ์และเป้าหมายหรอืผลลพัธท์ีต่อ้งการจากการสอนงาน รวมทัง้
สอนงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานทีก่ าหนดขึน้โดยพจิารณาจากความ
แตกต่างของผูถู้กสอนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรบัเปลีย่นรปูแบบและเทคนิคการ
สอนงานใหม่ๆ ใหเ้หมาะสมและบรรลุผลส าเรจ็ของงานรวมทัง้พฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะการท างานของตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

17 ทกัษะในการน าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอขอ้มลูหรอืรายละเอยีดต่าง ๆ ใหก้บักลุ่มผูฟั้งในระดบัที่
แตกต่างกนั รวมทัง้ความสามารถในการเลอืกใชส้ื่อ เครื่องมอื และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อประกอบการน าเสนองานไดอ้ย่างเหมาะสม 

18 การบรหิารทรพัยากร การวเิคราะหท์รพัยากรทีม่อียู่และการคาดการณ์ถงึทรพัยากรทีจ่ าเป็นจะตอ้งน ามาใช้
ในกจิกรรม หรอืโครงการทีก่ าหนดขึน้ โดยการวางแผนเพื่อจดัสรรและใชท้รพัยากร
ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

19 ทกัษะในการค านวณ ความรูแ้ละความเขา้ใจในวธิกีารและขัน้ตอนการค านวณขอ้มลู รวมทัง้ความสามารถ
ในการค านวณและวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็นประเดน็ย่อยๆ   ตลอดจนการน าขอ้มลูที่
ค านวณไดม้าใชใ้นการวางแผน การวเิคราะหแ์ละหาแนวทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหา
ต่อไปได ้



20 ความสามารถในการใช้
คอมพวิเตอร ์

ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้อมพวิเตอรเ์พื่อการออกแบบ และการสรา้งรปูแบบ
ของแบบฟอรม์ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได ้รวมถงึการดงึฐานขอ้มลูจากโปรแองค์
กรคอมพวิเตอรเ์พื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานอื่น ๆ ต่อไปได ้

21 ทกัษะในดา้นการเงนิ การคาดการณ์และบรหิารการเงนิของหน่วยงานหรอืทมีงาน รวมถงึการควบคมุดแูล
การใชเ้งนิใหเ้กดิประโยชน์และเป็นตามงบประมาณทีจ่ดัสรรไว ้

22 การรวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลู 

 การออกแบบและการพฒันาวธิกีารหรอืเทคนิคในการรวบรวมหรอืคน้หาขอ้มลู 
รวมทัง้การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นการคน้หาและจดัเกบ็
ขอ้มลู  ตลอดจนการวเิคราะหห์าขอ้สรุปจากขอ้มลูทีร่วบรวมไดอ้ย่างเป็นระบบ 

23 ทกัษะในการใชภ้าษา ความสามารถในการเลอืกใชค้ าพดูและส านวนภาษาในการน าเสนองานใหเ้หมาะสม
กบัเนื้อหาในรปูแบบต่าง ๆ รวมทัง้ความสามารถในการเลอืกใชศ้พัทเ์ทคนิคที่
เกีย่วขอ้งกบัสายงานของตนและสายอื่น ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

24 การบรหิารงานส านักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจดัหา จดัเตรยีม เกบ็และบ ารุงรกัษาขอ้มลู เอกสาร และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการสนับสนุนความตอ้งการขององคก์รและหน่วยงานได ้
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25 การบรหิารโครงการ  การจดัท าแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) และทรพัยากรต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นโครงการ  
รวมทัง้การน าแผนปฏบิตักิารดงักล่าวไปประยุกตใ์ช ้(Implementation Plan)  
ตลอดจนการตดิตามและประเมนิผลความส าเรจ็ของโครงการ 
 

26 การวเิคราะหท์างสถติ ิ ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมตฐิานในการวเิคราะหข์อ้มลูทาง
สถติ ิรวมทัง้สามารถน าสถติทิีเ่หมาะสมมาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูได ้ตลอดจน
สามารถแปลและสรุปผลขอ้มลูจากการวเิคราะหด์ว้ยหลกัการทางสถติ ิ

27 ทกัษะดา้นชมุชนสมัพนัธ ์
 

การวางแผนและก าหนดขัน้ตอนการพฒันาโครงการ เพื่อก่อใหเ้กดิสงัคม
ภายในโครงการทีม่คีวามอบอุ่น เขม็แขง็ และมคีวามสมัพนัธท์ีด่ ีตลอดจน
ดแูลในเรื่องความปลอดภยัและความเรยีบรอ้ยใหส้อดคลอ้งต่อสภาวการณ์
ต่างๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง พรอ้มทัง้การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีเพือ่
ก่อใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างองคก์ารกบัสมาชกิโครงการเป็นอย่างด ี

28 ทกัษะการบรหิารงานจดัซื้อ
จดัจา้ง 

การอธบิายไดถ้งึแนวคดิ หลกัการ และขัน้ตอนการท างานในดา้นงาน
จดัซือ้ รวมทัง้การบรหิารจดัการกระบวนการจดัซือ้ใหม้คีวามถูกตอ้งทัง้ใน
ดา้นปรมิาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผูข้าย ตลอดจนการ
ปรบัปรุงขัน้ตอนงานจดัซือ้ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

29 ทกัษะการตดิต่อประสานงาน การตดิต่อเพือ่รบัและสง่ขอ้มลู ขา่วสาร หรอืงานกบัผูอ้ื่นทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไดถู้กตอ้งครบถว้นทนัตามเวลาทีก่ าหนด รวมทัง้
แลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารและใหค้ าแนะน าแก่ผูอ้ื่นถงึเทคนิคหรอืวธิกีาร



ตดิต่อสือ่สารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
30 ทกัษะดา้นเลขานุการ ความสามารถในการจดัพมิพเ์อกสาร จดหมายโตต้อบ  อ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูบ้รหิารขององคก์ารและผูม้าตดิต่องาน ตลอดจนช่วยแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเรว็และราบรื่น  

31 ความละเอยีดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวเิคราะหถ์งึปัญหาหรอือุปสรรคทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ไวล่้วงหน้าเสมอ รวมทัง้ความสามารถในการตรวจสอบขอ้มลูและรายละเอยีด
ต่าง ๆ ทัง้ของตนเองและผูอ้ื่นได ้

32 มนุษยสมัพนัธ์ ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์ีด่ใีหเ้กดิขึน้กบับุคคลต่าง ๆ ทัง้
จากภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกนัและเพื่อ
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบับุคคล หน่วยงานและองคก์าร 

33 การควบคุมอารมณ์และ
บุคลกิภาพ 

ความสามารถในการบรหิาร จดัการ และควบคมุอารมณ์และบคุลกิภาพทีแ่สดงออก
ไดอ้ย่างเหมาะสมทัง้ของตนเองและของผูอ้ื่นไดใ้นสถานการณ์หรอืเหตุการณ์ที่
แตกต่างกนัไป 

34 ความคดิสรา้งสรรค ์ 
 

การน าเสนอความคดิรเิริม่เพือ่สรา้งสรรคง์านใหม่ๆ  ซึ่งน าไปสูก่าร
ออกแบบผลงานทีม่คีวามแปลกใหม่ ทนัยุคสมยัเพิม่ประสทิธภิาพทาง
การตลาดและการขาย รวมถงึการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์าร 

35 ความคดิเชงิกลยุทธ ์ ความเขา้ใจในทศิทาง เป้าหมาย และกลยุทธข์องหน่วยงานและองคก์าร พรอ้มทัง้
ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานใหส้อดคลอ้งและรองรบั
กบักลยุทธท์ัง้ของหน่วยงานและองคก์าร 
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36 ความคดิเชงิวเิคราะห ์ 
 

ความเขา้ใจในการก าหนด วธิกีารรวบรวมประเดน็ เหตุการณ์ หรอืปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้มหีลกัการในการสรุปผลการวเิคราะห ์และแยกแยะแจก
แจงขอ้มลูออกเป็นปัจจยัย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลพัธ ์ผลกระทบ 
ขอ้เสนอแนะ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ ไดอ้ย่างเป็นระบบ 

37 การเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การตื่นตวัต่อการศกึษาหาความรูใ้หม่ ๆ เพื่อปรบัปรุงพฒันาตนเองใหม้คีวามรูแ้ละ
เพิม่ขดีความสามารถใหแ้กต่นเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

38 จติส านึกดา้นบรกิาร การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ทัง้ภายในและภายนอก โดยตอบสนองความตอ้งการและ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้อยู่ในระดบัสงูอยู่เสมอ ดว้ยมาตรฐานการใหบ้รกิารทีด่ ี

39 ความน่าเชื่อถอืได ้ ความสามารถในการรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุผลส าเรจ็ รวมทัง้
ความสามารถในการตรวจสอบ สบืคน้ และคน้หาขอ้มลูและรายละเอยีดต่าง ๆ 
เพื่อทีจ่ะใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ และตรงประเดน็แก่ผูอ้ื่นทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์าร 

40 จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม 
สุขภาพและความปลอดภยั 

การตระหนักในความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท างาน โดย
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและวธิกีารทีก่ าหนดอย่างเคร่งครดั 
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 3.  นายธวชัชยั  รตันธรรม ผูอ้ านวยการกองคลงั                 กรรมการ 
 4.  นายวษิณุ  ใคร่กระโทก     ผูอ้ านวยการกองช่าง        กรรมการ 

5.  นางสาวอนัณ์ฉตัร  วรีภทัรชยงักูร       นกัทรพัยากรบุคคล       เลขานุการ 
 
 มหีน้าทีจ่ดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เพือ่เพิม่ความรู ้ ทกัษะ   

ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

  
ทัง้นี้  ตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป 

   สัง่  ณ  วนัที ่ 3  เดอืนตุลาคม พ.ศ.2562   

          

             สบิเอก       
                 (พสิษิฐ ์ พงศพ์ชัรพร) 
            ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ปฏบิตัหิน้าที่ 
      นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
วนัท่ี   3  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2562 

ณ    ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งอรณุ 
 
ผู้เข้าประชุม 
  1.  สบิเอกพสิษิฐ ์ พงศพ์ชัรพร ปลดั อบต.ปฏบิตัหิน้าที ่นายก อบต.    ประธาน 

 2.  นางจริานุวฒัน์  สงา่แรง หวัหน้าส านกัปลดั                 กรรมการ 
 3.  นายธวชัชยั  รตันธรรม ผูอ้ านวยการกองคลงั                 กรรมการ 
 4.  นายวษิณุ  ใคร่กระโทก     ผูอ้ านวยการกองช่าง        กรรมการ 

5.  นางสาวอนัณ์ฉตัร  วรีภทัรชยงักูร       นกัทรพัยากรบุคคล       เลขานุการ 
 
เร่ิมประชุม  เวลา   09.00  น. 
  สบิเอกพสิษิฐ ์ พงศ์พชัรพร ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปฏบิตัหิน้าที ่นายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ   ท าหน้าทีเ่ป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม   ตามระเบยีบวาระ    ดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี   1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี   2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีผ่านมา 
    -  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี   3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ   -    ตามสัง่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ที ่         / 2561 ลงวนัที ่  3 
   ตุลาคม  2561  แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ปีงบประมาณ   
   พ.ศ.2562 มหีน้าทีจ่ดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ความรู ้ ทกัษะ  ทศันคตทิีด่ ี  
   คุณธรรมและจรยิธรรม  อนัจะท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต าแหน่งนัน้ได้
อย่างม ี
   ประสทิธภิาพ  นัน้  จงึขอใหค้ณะกรรมการทุกท่านก าหนดรูปแบบการจดัท า 
   แผนพฒันาบุคลากรดว้ย 
นักทรพัยากรบุคคล  -  เสนอใหก้ าหนดประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากร  แบ่งเป็น 2  
สว่น 

ดงันี้ 



1. แนวทางการพฒันาผู้บรหิาร  เพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรบัการ
การ 

   บรหิารงานและการเปลีย่นแปลง  ไดแ้ก่ 
    -  พฒันาผูบ้รหิารและสรา้งภาวะผูน้ า 
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2. แนวทางการพฒันาบุคลากรพนกังานสว่นต าบล  ตามประกาศ 
   คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดันครราชสีมาเรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงือ่นไข 
   เกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ลงวนัที ่ 24 ตุลาคม 
   หมวดที ่ 12  สว่นที ่ 3  เกีย่วกบัการพฒันาพนกังานส่วน 
   ต าบล ขอ้  264  ใหผู้บ้งัคบับญัชามหีน้าทีพ่ฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพือ่เพิม่พนู 
   ความรู ้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้
ปฏบิตัหิน้าที ่
   ราชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
    -  ตามแนวทางดงักล่าว  จงึขอเสนอใหพ้ฒันาพนักงานส่วนต าบล  ตาม
ขอ้   
   267  ตอ้งพฒันาทัง้  5  ดา้น  ไดแ้ก่ 

(1)  ดา้นความรูท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
  ปฏบิตังิานโดยทัว่ไป เช่น ระเบยีบ กฎหมาย นโยบายส าคญัของรฐับาล สถานที ่ 
  โครงสรา้งของนโยบายต่างๆ  เป็นตน้ 

(2) ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ไดแ้ก่ ความรู้ 
  ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น 
งาน 
  ฝึกอบรม งานบรหิารงานบุคคล งานวเิคราะห ์งานการเงนิ งานดา้นช่าง ฯ 

(3) ด้านการบรหิาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานและ
การ 

  บรกิารประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจงูใจ การ 
  ประสานงาน  เป็นตน้ 



(4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสรมิบุคลิกที่ดี ส่งเสรมิให้
สามารถ 

  ปฏบิตังิานร่วมกบับุคคลอื่นไดอ้ย่างราบรื่น และมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล เช่น  
  มนุษยส์มัพนัธก์ารท างาน การสือ่สารและสือ่ความหมาย การเสรมิสรา้งสุขภาพ 
  อนามยั  เป็นตน้ 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม ได้แก่  การพฒันาคุณธรรม
และ 

  จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน เช่น จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน การพฒันาคุณภาพ
ชวีติ 
  เพือ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและการปฏบิตังิานอย่างมคีวามมคีวามสุข 
   -  ประกอบกับงานการเจ้าหน้าที่  ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม  
เรื่อง   
  ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  ประจ าปี  
  พ.ศ.๒๕62  เพื่อสรุปหาองค์ความรู้แต่ละงานที่มคีวามต้องการฝึกอบรม  และ
น าไป 
  เป็นทิศทางในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ปีงบประมาณ  ๒๕62    สรุปผล
ความ 
  ตอ้งการฝึกอบรมดงันี้ 

 บุคลากรมคีวามตอ้งการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ  เรยีงตามล าดบั  
ดงันี้ 

1) หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน้าทีร่บัผดิชอบ 
2) หลกัสตูรกฎหมาย ระเบยีบทีส่ าคญัและเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัริาชการ 
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3) หลกัสตูรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4) หลกัสตูรการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
5) หลกัสตูรคุณธรรม / จรยิธรรมในการท างาน 

ท่ีประชุม   -  มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ เหน็ชอบ 
ปลดัฯ    -   เสนอใหม้หีลกัสตูรการพฒันา  ดงันี้ 

1. หลกัสตูรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
2. หลกัสตูรการพฒันาเกีย่วกบังานในหน้าทีร่บัผดิชอบ 



3.  หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานทีใ่นการปฏบิตัริาชการ  
4.  หลกัสตูรดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
4.  หลกัสตูรดา้นการบรหิาร  
5.  หลกัสตูรต่าง ๆ  ทีส่ามารถก าหนดภายหลงัตามความจ าเป็นและสถานการณ์ 

-  มกีารก าหนดวธิกีารพฒันาบุคลากร   ดงันี้ 
1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรม  ไดแ้ก่ 

    2.1 การจดัสง่บุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรม  จดัโดยสถาบนัพฒันา
บุคลากรทอ้งถิน่  หรอืหน่วยงานราชการอื่น ๆ  โดยจดัสง่ใหพ้นกังานสว่นทุกคน
เขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละต าแหน่ง 

        2.2  การฝึกอบรมในองคก์ร   เป็นโครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่น 
   ต าบลทุ่งอรุณ  ด าเนินการฝึกอบรมเอง 

        3.  การศกึษาดงูาน  จดัท าโครงการศกึษาดงูาน  เพือ่ศกึษาดงูานในดา้น 
   ต่าง ๆ  เช่น การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี  ดา้นการพฒันา   การปฏบิตังิาน
ภายใน 

ส านกังานและในชุมชน    และดา้นสงัคม  เป็นตน้ 
        4. การสง่เสรมิใหไ้ดร้บัการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท 

           5.  การสอนงาน  การใหค้ าปรกึษาหรอืวธิกีารอื่นทีเ่หมาะสม 
ท่ีประชุม   -   มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ เหน็ชอบ 
ประธานฯ   -  ขอใหค้ณะกรรมการเสนอความคดิเหน็ในการก าหนดตวัชีว้ดัและเป้า 
   หมายการพฒันาบุคลากร  ควรจะท าอย่างไร 
ผอ.กองช่าง   -  ขอเสนอการก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดั  ดงันี้ 

1. ควรก าหนดเป้าหมายใหบุ้คลากรทุกต าแหน่งไดร้บัการพฒันา
อย่าง 

น้อย  1  ครัง้/ต่อปี 
2. การก าหนดตวัชีว้ดัควรคดิเป็นรอ้ยละของบุคลากรทัง้หมด  ให้

ไดร้บั 
   การพฒันาอย่างน้อย  รอ้ยละ  50 
ท่ีประชุม   -  มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ เหน็ชอบ 
ประธานฯ   -  เมื่อก าหนดประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากร  วธิกีารพฒันา 
   บุคลากร  เป้าหมายและก าหนดตวัชีว้ดัไดแ้ลว้  การจดัท าองคป์ระกอบรูปเล่ม 
   แผนพฒันาจะตอ้งมอีะไรบา้ง 
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หวัหน้าส านักปลดั อบต.  -  เสนอการจดัท ารูปเล่มแผนการพฒันาบุคลากร พ.ศ.2563 

ใหป้ระกอบดว้ย 
บทที ่ 1  บทน า 
  หลกัการและเหตุผล 
  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา 
  เป้าหมาย 
  ขอบเขตและแนวทางในการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร 
  ขัน้ตอนการด าเนินงาน   
บทที ่ 2  แนวทางการพฒันาบุคลากร 

     แนวทางการพฒันาบุคลากร 
     หลกัสตูรการพฒันา 
     เครื่องมอืการพฒันาบุคลากร 
     ลกัษณะเฉพาะของเครื่องมอืการพฒันาบุคลากร 
     แผนพฒันาบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งอรุณ 
ผู้อ านวยการกองคลงั  -  เสนอใหม้กีารตดิตามประเมนิผล  ผูบ้งัคบับญัชาหมัน่ตดิตามการ 
   พฒันาอย่างใกลช้ดิและใหม้กีารประเมนิผลการพฒันา โดยใหม้กีารรายงานและ
บนัทกึ 
   ผลทีไ่ดใ้นกรณีทีไ่ดม้กีารสง่บุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก  และการใช้
แบบสอบถาม/ 
   แบบทดสอบ ก่อน-หลงั  เมื่อผ่านการประเมนิผลแลว้ ถอืว่าผูน้ัน้ไดร้บัการพฒันา
แลว้  
ท่ีประชุม   -  เหน็ชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   4 เร่ืองอ่ืน ๆ 
    -    ไม่ม ี
 

ประธานฯ   -   เมื่อทีป่ระชุมไม่มอีะไรเสนอหรอืแสดงความคดิเหน็แลว้   ขอปิด
ประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   11.00   น. 
 
 
   (ลงชื่อ)                            ผูบ้นัทกึ 
            (นางสาวอนัณ์ฉตัร  วรีภทัรชยงักูร) 



          เลขานุการฯ 
 

(สบิเอก)                                    ผูร้บัรอง 
                 (พสิษิฐ ์ พงศพ์ชัรพร) 
                 ประธานกรรมการฯ 
 
 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

วนัท่ี  3  เดือนตุลาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งอรณุ 

 
ท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 สบิเอกพสิษิฐ ์ พงศพ์ชัรพร ปลดั อบต.ปฏบิตัหิน้าที ่นายก อบต.      
2 นางจริานุวฒัน์  สงา่แรง หวัหน้าส านกัปลดั  
3 นายธวชัชยั  รตันธรรม ผูอ้ านวยการกองคลงั  
4  นายวษิณุ  ใคร่กระโทก     ผูอ้ านวยการกองช่าง  
5 นางสาวอนัณ์ฉตัร  วรีภทัรชยงักูร       นกัทรพัยากรบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


