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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตผุล  
โลกในยุคปจจุบันเต็มไปดวยการแขงขันท่ีรวดเร็ว และหลากหลาย ซ่ึงปจจัยหลักท่ีทําใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลง คือ กระแสโลกาภิวัตน และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนท้ังโอกาส 
กับดัก และความทาทาย ดังนั้น เราจึงตองปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดวยการ
สรางความเขมแข็งจากภายในและการดําเนินการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกับ
เชื่อมโยงไปสูประชาคมโลก พรอมกาวสูความเปนสากล กลไกท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อน คือกลไก
ประชารัฐ ท่ีจะตองมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยอาศัยสวนรวมจากทุกภาคฝาย ท้ังภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประชาชน และภาคเอกชน ท่ีจะตองสานพลังความรวมมือ ผนึกกําลัง ขับเคลื่อนใหไปสูประเทศ
ไทย 4. 0 ดังนั้น การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพสามารถแขงขันได ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับ
สากลเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization) โดย
ตองอาศัยความรู  ความสามารถของบุคลากร  องคความรู  และการบริหารจัดการ ท่ีดีตามหลัก                       
ธรรมาภิบาล คือ ปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2545 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล  มีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารบัราชการเปนพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาท่ีให
ปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงาน
สวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปน
พนักงานสวนตําบลท่ีดี โดยองคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนา ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการ
บริหารสวนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละ
องคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณา เห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถ เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด  รวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ไดและกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี ดําเนินชีวิตดวย
ความพอเพียง และมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสรางสรางคนไทย 4.0 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล  ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  นั้น 
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เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จึงไดจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  ในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
โดยในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น  ตองพัฒนา  5  ดาน  ไดแก 
(1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 

เชน ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของนโยบายตางๆ เปนตน 
(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถใน

การปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห 
งานการเงิน งานดานชาง ฯ 

(3) ดานการบริหาร  ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเปนตน 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอ่ืนไดยอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข 

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน 
ทันสมัย  ซ่ึงไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดง
แนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน ความตองการ ความคาดหวัง และความ
ตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนา รวมท้ัง
การวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร  อันเปนสภาพแวดลอมภายในองคกร ซ่ึงท้ังหมดเปนการ
ประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  ปจจุบันบคุลากรในองคกรสถานภาพการพัฒนาอยูจุด
ไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตท้ังนี้  โดยใชเทคนิค Swot 
analysis  การพิจารณาถึงปจจัยภายใน  ไดแกจุดแข็ง (Strength  - S) จุดออน (Weak - W) และปจจัย
ภายนอกไดแก โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เปนเครื่องมือ 

 

จุดแข็ง (S) 

1.  มีการสงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
2.  มีอายุเฉลี่ย ๒๕ - ๔๕ ป  เปนวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 
3.  มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี  
4.  เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใชความสัมพันธสวนตัวได 
๖.  บุคลากรในองคกรมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
7.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
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จุดออน (W) 
1.  บุคลากรมีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
2.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
3.  บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
4.  มีบุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวก การดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยาก  
6.  ไมศึกษาความรูเพ่ิมเติม 
7.  ไมปรับตัวใหเขากับการทํางานในปจจุบันท่ีตองใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

โอกาส (O) 
1.  บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทําใหรูสภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี  

มีความใกลชิด คุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานไดงาย 
2.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.  สามารถอุทิศตนไดตลอดเวลา 
3.  บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี , ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 
4.  อบต.  ใหการสงเสริมและสนับสนุนเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ 
5.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนา

พนักงาน 
     สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปสรรค (T) 
1.  ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน  ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  

ความรูท่ีมีจํากัด  ทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะทํางานไดครอบคลุม
ภารกิจของ อบต. 

2.  ขาดการวางแผนความกาวหนาในสายงาน 
3.  ระเบียบกฎหมายบางอยางไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานทําใหดําเนินการไดลาชา 
 

1.2 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา  
2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ

พัฒนาตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือ
การบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล ใหขับเคลื่อนไปสูประเทศไทย 4. 0  

2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคา
ของตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิผล 

2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงและยุทธศาสตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล และรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคต 
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1.3 เปาหมาย 
1.3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย อันประกอบดวย  คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูน
ความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครั้งตอป 

1.3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ท่ีไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูน

ความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1.4 ขอมลูพื้นฐานของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
1.4.1 จํานวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
พนักงานสวนตําบล 9 5 4 1 7 1 - 

พนักงานจาง 12 6 6 9 3 - - 
รวม 21 11 10 10 10 1 - 

 

1.4.2 รายช่ือพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขา ตําแหนง 

1 นาย วัฒนา มโนวงค ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ปลัด อบต. (บริหารทองถิ่น ระดับกลาง) 

2 นาย อนิรุทธิ ์ พงษแกว ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจเกษตร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

3 นางสาว ณิพัชทรา รับรู ปริญญาตรี รัฐศาสตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

4 นาย ปยภูม ิ คุณาธรรม ปริญญาตรี บริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

5 นาย คฤหาสน อายนอย ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 

6 นาย สมเพ็ชร ทิศเมือง ปริญญาตรี การจัดการงานกอสราง นายชางโยธาชํานาญงาน 

7 นางสาว นิภาพร วรรณศรี ปริญญาตรี เทคโนโลยีหลังการเก็บฯ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 

8 นางสาว ปรียาดา แกวปอ ปริญญาตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

9 นางสาว วาสนา สมจันทร ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เจาพนักงานจัดเกบ็รายไดปฏบิัติงาน 

10 นาย อุดม แซยะ ปริญญาตรี รัฐศาสตร ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

11 นาย ชัยพิพัฒน ใสยะตระกูล ปริญญาตรี รัฐศาสตร ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

12 นางสาว สุดารัตน อุนเรือน ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ ผูชวยเจาพนักงานการเงินบัญช ี

13 นางสาว ศิรินภา ทันใด ม.6  - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
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ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขา ตําแหนง 

14 นางสาว วาสนา ใจสูง ม.6  - ผูดูแลเด็ก 

15 นางสาว ปรินทรทิพย ผลสามารถ ม.6  - ผูดูแลเด็ก 

16 นางสาว พรรณี วิวัฒนรัตนกุล ม.6  - ผูดูแลเด็ก 

17 นาย ชาติ ขันดวง ม.3  - คนงานทั่วไป 

18 นาย บรรเจิด ทันใด ม.3  - คนงานทั่วไป 

19 นาย ชัยยา วรรณดี ม.6 - คนงานทั่วไป 

20 นาย ประสงค ทุมมา ม.6  - คนงานทั่วไป 

21 นางสาว วันเพ็ญ แซเฒา ปริญญาตรี การบัญช ี คนงานทั่วไป 

 
 

1.5 ยุทธศาสตรการพฒันาพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความกาวหนาในสายงาน 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหบคุลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาบุคลากร ใหยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองคกร ในอนาคต  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรรวมมือกับ
เครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและรวมกันพัฒนา 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน
ภายในองคกร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน  
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1.6 การเตรียมการและการวางแผน  
การพิจารณาเหตุผลความจําเปนในการพัฒนา โดยศึกษาวิเคราะหจากสมรรถนะหลักของ

บุคลากร ความตองการในการพัฒนาของบุคลากร โดยรวบรวมขอมูลจากการเขารับการฝกอบรม 
แบบสอบถามเพ่ือจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล นํามาพิจารณาวาบุคลากรควรไดรับการพัฒนาดานใดบาง เพ่ือ
สรางใหบุคลากรมีศักยภาพ ความรู และทักษะ เพ่ือใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ดําเนินชีวิตดวยความ
พอเพียง และมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว โดย
การเตรียมการวางแผนใหบุคลากรมีการพัฒนา เพ่ือใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนองคการบริหารสวนตําบล
ไปสูไทยแลนด 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบดิจิทัล โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ สามารถเขาใจ และ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม พรอมรับและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบ และ
วิธีการทํางานใหสามารถใชประโยชนจากขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยี ไดอยางปลอดภัยและเกิดประโยชน
สูงสุดตององคกรและประชาชน เชน การใหบริการอินเตอรเน็ตในสํานักงาน การมีชองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการใหบริการ การจัดทําฐานขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ การใชงานระบบ e-LAAS เปนตน 

2. การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข โดยการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มีการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร การ
จัดอาคารสถานท่ีทํางานใหพรอมสําหรับการทํางาน การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน 

3. การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมการเรียนรู และการจัดการความรู  
โดยการสงเสริมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน การจัดการองค
ความรูในองคกร 

4. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหารงานและพัฒนาทองถ่ิน ท้ังดานการแสดงความ
คิดเห็น การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน ใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน มีการประสานงาน และทํางานไปดวยกัน 
เพ่ือผลสําเร็จของงานรวมกัน มีการแบงปน และใชทรัพยากรรวมกัน เปดรับความคิดเห็น และรวมกันแกไข
ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และรับผิดชอบตอผลลัพทท่ีจะเกิดข้ึนรวมกัน 

5. การยึดม่ันหลักธรรมาภิบาล ดําเนินงานดวยความโปรงใส และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
นโยบาย กิจกรรม เพ่ือสรางธรรมาภิบาลในองคกร การปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการ
แบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมและอ่ืนๆ มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร และ
สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงาน 
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1.7 แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1. สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานท้ังภายในและ
ภายนอกองค เพ่ือพัฒนาทักษะและนํามาใชในการปฏิบัติหนาท่ี 

2. สงเสริมการจัดการความรู เพ่ือใหนําความรูมาใชเพ่ือพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
3. พัฒนาบุคลากรท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังบุคลากรใหมใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดโดยสงเสริม

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและถายทอดการทํางานใหเปนมาตรฐานใกลเคียงกัน 
4. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรพรอมกับการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 
 
1.8 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

1. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
2. วิเคราะหปญหา และขอมูลการจัดทํา แผนพัฒนาบุคลากร 
3. ศึกษาขอมูลประวัติการฝกอบรมของบุคลากร 
4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปเสนอตอนายกองคการบริการสวนตําบล 
5. มีการสอนงาน ฝกอบรมในขณะทํางาน หรือโปรแกรมองคกรพ่ีเลี้ยง 
6. จัดสงบุคลากรไปอบรม และจัดฝกอบรมตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 
7. แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูบริหารและผูเขารับการฝกอบรม 
8. จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
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1.9 เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
 

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน ๒ กลุม ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เครื่องมือการพฒันาบุคลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 

(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออ่ืนๆ  

ท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน                                      

(Non Classroom Training) 

 

งานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นผูรั้บผิดชอบ 

 ความรู้อยูติ่ดตวัไม่นานประมาณ 

๑ – ๒ สปัดาห์ 

 
การเรียนรู้ระยะสั้น   (Short 

Term Learning) 
 

ผู้บังคบับัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผูรั้บผิดชอบ 
 การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 

 การสอนงาน (Coaching) 

การฝึกอบรมในขณะทาํงาน (On the Job Training : OJT) 

โปรแกรมองคก์รพี่เล้ียง (Mentoring Program) 

การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 

การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การใหค้าํปรึกษาแนะนํา (Consulting) 

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 

การทาํกิจกรรม (Activity) 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) 

การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดงูานนอกสถานท่ี (Site Visit) 

การใหข้อ้มลูป้อนกลบั (Feedback) 

การฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ (Counterpart) 

การเปรียบเทียบกบัคู่แขง่ / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 

การประชุม / สมัมนา (Meeting / Seminar) 

การใหทุ้นการศึกษา (Scholarship) 



9 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
 

ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑. การฝกอบรมในหองเรยีน    
   (Classroom Training) 
 

เนนการเรียนรูจากผูเรียนหลากหลาย
กลุมงาน/ตําแหนงงาน โดยมีสํานักงาน
ปลัด อบต. (งานบริหารงานบุคคล) ทํา
หนาท่ีดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดออนหรือขอท่ีตองพัฒนาของ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเปนจุดแข็งของ
บุคลากรใหดีข้ึนกวาเดมิ 

๓. เตรียมความพรอมสําหรบัตําแหนงงานท่ี
สูงข้ึน ทําใหผูบังคับบัญชาและบุคลากรเกิด
ความมั่นใจวาจะสามารถรับผิดชอบงานท่ี
ไดรับมอบหมายเมื่อไดรับการเลื่อนตําแหนง
งานในอนาคต 

๔. ใชเปนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเดน 

(Talented People) หรือผูสืบทอด

ตําแหนงงาน (Successors) ท่ีจะกาวข้ึนสู
ตําแหนงงานระดับบริหารตอไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไม
จําเปนจะตองอยูในภาคสนามเทาน้ัน 
อาจจะเปนการสอนงานนอกภาคสนาม 
โดยสวนใหญหัวหนางานโดยตรงจะทํา
หนาท่ีสอนงานใหกับบุคลากร 

1. เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน   
    ผูสอนช้ีใหเห็นแนวทางแกไข และให

บุคลากรคดิแกไขปญหาตอเอง 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปนการเตรยีมใหพรอม
กอนท่ีจะเลื่อนตําแหนง ผูสอนตองทบทวน
ผลงาน ความสามารถท่ีมีอยู และกําหนด
เปาหมายในการสอนงาน  โดยเนนการ
พัฒนาความสามารถในตําแหนงท่ีบุคลากร
จะเลื่อนข้ึนไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ผูสอนจะตองคนหาความสามารถท่ี
โดดเดน/ ท่ีตองปรับปรุง และจดัลาํดับ
ความสําคญัของความสามารถท่ีจะตองพัฒนา 
หรือตองการเสรมิและพัฒนา 

๓. การฝกอบรมในขณะ 
   ทํางาน  
   (On the Job Training : OJT) 

 

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝกปฏิบัติ
จริง โดยมผีูสอนท่ีเปนหัวหนางานหรือ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
ประกบเพ่ืออธิบายและช้ีแนะ ซึ่ง
เครื่องมือน้ีจะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับ
การสอนงาน 

ใชสําหรับบุคลากรใหมท่ีเพ่ิงเขามาทํางาน 
สับเปลี่ยน โอนยาย เลื่อนตําแหนง มีการ
ปรับปรุงงานหรือตองอธิบายงานใหม ๆ เพ่ือ
สอนใหบุคลากรทราบและเรียนรูเก่ียวกับคูมือ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ

ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือการ

ทํางาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

กับการทํางาน (Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือใหบุคลากรสามารถ
ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๔. โปรแกรมองคกรพ่ีเลี้ยง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทํางาน
รวมกับผูอ่ืนภายในองคการ องคการบางแหง

เรียก Buddy Program  ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ี
เลี้ยงท่ีไดรับคดัเลือกใหดูแลเอาใจใส และ
พูดคุยกับบุคลากรอยางไมเปนทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับทุกคนในองคการได
อยางมีความสุข สามารถปรับตัวเขากับ
องคการ   เพ่ือนรวมงาน และ
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีแตกตาง
จากองคการเดมิไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีในการสราง
ความสัมพันธ ความคุนเคย และ
บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน รวมท้ังเปน

แบบอยาง (Role Model) ท่ีดีใหแก
บุคลากรใหม 

๒. เพ่ือชวยบุคลากรท่ีกําลังจะปรบัตําแหนง
ใหเติบโตข้ึนในองคการ พ่ีเลี้ยงจะทํา
หนาท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ทํางานรวมถึงขอควรระวังและความ
ขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานใหมท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

 
๕.  การเพ่ิมคณุคาในงาน 
     (Job Enrichment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เนนการมอบหมายงานท่ียาก หรือทาทายมาก
ข้ึน ตองใชความคิดริเริม่ การคิดเชิงวิเคราะห 
การวางแผนงานมากกวาเดิมท่ีเคยปฏิบัต ิ

 
๑.  Renewal – การทําใหเกิดความแปลก

ใหม ไมใหบุคลากรเกิดความเบ่ือหนาย 
โดยการเปลีย่นแปลงลักษณะงาน บุคคล
ท่ีจะตองติดตอประสานงานดวย เปลี่ยน
มุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชํานาญมากข้ึน 
พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางานใหม ๆ 

๓.  Specialization – การชํานาญในงาน
เปนพิเศษ กอใหเกิดความสามารถในการ
บริหารจดัการงานน้ันท่ีลึกข้ึน ยากและทา
ทายมากข้ึน 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เนนการมอบหมายงานท่ีมากข้ึน เปนงานท่ีมี
ข้ันตอนงานคลายกับงานเดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือ
อาจจะเปนงานท่ีแตกตางจากเดมิท่ีเคยปฏิบัติ 
แตงานท่ีไดรับมอบหมายไมยากหรือไมตองใช
ความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก 

เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะการทํางานใหกับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดานการบริหาร

จัดการ (Managerial Competency) ท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการบริหารงานท่ีมีปริมาณท่ีมาก
ข้ึนกวาเดิมท่ีเคยปฏิบัติ ไดแก ทักษะการ
วางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา ทักษะ
การแกไขปญหาและตัดสินใจ การบริหาร
ทีมงาน การสอนและการพัฒนาทีมงาน 
(เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีทํางานเดิม ๆ   ซ้ํา ๆ 
มาเปนระยะเวลานาน) 
 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เนนการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไมสามารถทําใหเสรจ็
ภายในวันหรือสองวัน เปนโครงการพิเศษท่ี
บุคลากรจะตองแยกตัวจากเดมิท่ีเคยปฏิบัติ
หรือเปนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนจากงานประจําท่ี
รับผิดชอบ 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุดแข็ง
และจุดออนของบุคลากรจากโครงการท่ี
มอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติ เปนเครื่องมือ

ในการฝกทักษะในการทํางาน (Skill-based) 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดานท่ีเก่ียวของในงาน
น้ัน บางองคการนํามาใชในการเลือ่นระดับ
ตําแหนงงาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเดน 
และการหาผูสืบทอดทายาทตําแหนงงาน 
 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหน่ึงไปยังอีก
งานหน่ึง เพ่ือเรียนรูงานน้ัน ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด โดยสวนใหญมักใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาความสามารถของผูบรหิารกอนการ
ปรับตําแหนง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเกิด
การทํางานท่ีหลากหลายดาน เปนการ
เสรมิสรางประสบการณของบุคลากรใหเรียนรู
งานมากข้ึน จึงเหมาะสําหรับบุคลากรท่ีเตรยีม
ความพรอมในการรับผดิชอบงานท่ีสูงข้ึน หรือ
เปนกลุมคนท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสูง 
(High Performance and High 
Potential) 
 

๙.  การใหคําปรึกษา 
     แนะนํา    
     (Consulting) 
 

เนนการใหคําปรึกษาแนะนําเมื่อบุคลากรมี
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีรับผดิชอบ หัวหนา
งานจะตองทําหนาท่ีใหแนวทาง เคล็ดลับ และ
วิธีการเพ่ือใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนน้ันได 

เพ่ือใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร 
และนํามากําหนดแนวทางในการแกไขปญหา
รวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหบุคลากรมแีนวทางใน
การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได มี ๓ 
ลักษณะ ไดแก  
- การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร 
- การปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะและ
ความรูตางๆ 
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๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เนนการเรียนรูงานจากการเลียนแบบ และ
การติดตามหัวหนางานหรือผูรูในงานน้ัน ๆ 
เปนเครื่องมือท่ีไมตองใชเวลามากนักในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร เน่ืองจาก
บุคลากรจะตองทําหนาท่ีสังเกตตดิตาม
พฤติกรรมของหัวหนางาน 

เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นสภาพแวดลอม ทักษะท่ี
จําเปนตองใชในการทํางาน ขอบเขตงานท่ี
รับผิดชอบ การจัดการงานท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึง
การแสดงออกและทัศนคติของแมแบบหรือ Role 

Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 

Experienced) ระยะเวลาตั้งแตหน่ึงวันไปจนถึง
เปนเดือนหรือเปนป  มักใชในการพัฒนา
บุคลากรท่ีมศีักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนา
คนเกง หรือใหบุคลากรท่ัวไปไดเรยีนรูวิธีการ
ทํางานของผูอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางาน
ของตนเองใหดีข้ึน หรือใชในการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career 
Path) 
 

๑๑.  การทํากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เนนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไมตอง
มีระยะเวลาหรือข้ันตอนการดําเนินงานมาก
นัก ความสําเร็จของเครื่องมือดังกลาวน้ีตอง
อาศัยความรวมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนด 

เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรวมมือสามัคคีกัน เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมมุมองซึ่งกัน
และกัน ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมถึงชวย
สรางบรรยากาศและสรางขวัญกําลังใจท่ีดีในการ
ทํางาน ทําใหบุคลากรเกิดความรูสกึสนุกสนาน
ในระหวางวันทํางาน อันสงผลใหผลผลิตหรือผล
การปฏิบัติงานเพ่ิมสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

๑๒.  การเรียนรูดวยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เนนการฝกฝนฝกปฏิบัตดิวยตนเองจาก
แหลง/ ชองทาง การเรียนรูตาง ๆ เชน อาน

หนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work 
Instruction หรือ คนควาขอมลูผาน 

Internet หรือเรียนรูจาก e-Learning 
หรือ สอบถามผูรู เปนตน 

เพ่ือใหบุคลากรมีความรับผดิชอบในการเรยีนรู
และพัฒนาตนเองโดยไมจําเปนตองใชชวงเวลา
ในการปฏิบัติงานเทาน้ัน บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวยตนเองผานชอง
ทางการเรียนรูและสื่อตาง ๆ ท่ีตองการได วิธีน้ี
เหมาะกับบุคลากรท่ีชอบเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ (Self Development) 
โดยเฉพาะกับบุคลากรท่ีมผีลการปฏิบัติงานดี 

และมีศักยภาพในการทํางานสูง (Talented 
People) 
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๑๓.  การเปนวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เนนการสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถใน
การถายทอด รักการสอนและมีความรูใน
เรื่องท่ีจะสอน โดยมอบหมายใหบุคคล
เหลาน้ีเปนวิทยากรภายในองคการทํา
หนาท่ีจัดอบรมให กับบุคลากรใน
หนวยงาน 
ตาง ๆ 

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ชวยใหบุคลากรได
แสดงผลงานจากการเปนวิทยากรภายในใหกับ
บุคลากรภายในองคการ วิธีน้ีเหมาะสําหรับ
บุคลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญหรือรอบรูในงานท่ี
รับผิดชอบ มีความชํานาญในงานเปนอยางมาก 
เชน หัวหนางาน หรือผูบริหาร 
 

๑๔. การดูงานนอก   
      สถานท่ี  
      (Site Visit) 
 

เนนการดรูะบบและข้ันตอนงานจาก

องคการท่ีเปนตัวอยาง (Best Practice) 
ในเรื่องท่ีตองการดูงาน เพ่ือใหบุคลากร
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติท่ีประสบ
ความสําเร็จ อันนําไปสูการปรับใชใน
องคการตอไป 

เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นประสบการณใหม ๆ การ
ไดเห็นรูปแบบการทํางานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
หรือไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ท่ีดีจากองคการ
ภายนอก มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหดีข้ึน วิธีน้ีเหมาะกับบุคลากรตั้งแตระดับ
ผูจัดการข้ึนไป  
 

๑๕. การใหขอมูล 
      ปอนกลับ   
      (Feedback) 
 

เนนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิและ
แจงผลหรือใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากร 
เพ่ือใหบุคลากรปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทํางาน 

เพ่ือรับฟงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทํางานหรือเรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนของตัวบุคคล
หรือกลุมคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจงและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจงและรับฟง (Tell and Listen) 
- แบบรวมแกปญหา (Problem Solving) 
 

๑๖. การฝกงานกับ 
      ผูเช่ียวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เนนการฝกปฏิบัติจริงกับผูเช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณในเรื่องน้ัน เปนการฝกงาน
ภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผูเช่ียวชาญ
ใหเขามาฝกงานกับบุคลากรภายใต
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

เพ่ือใหบุคลากรในระดับผูจัดการ หัวหนางาน 
และบุคลากรท่ีมศีักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถ
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดภายใน
ระยะเวลาท่ีจํากัด เพ่ือใหนําความรูท่ีไดรับจาก
ผูเช่ียวชาญมาถายทอดใหกับบุคลากรคนอ่ืน ๆ 
ในองคกรตอไป 
 

๑๗. การเปรยีบเทียบ 
      กับคูแขง/  
      คูเปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เนนการนําตัวอยางของข้ันตอนหรอื
ระบบงานจากองคการอ่ืนท่ีเปนตัวอยาง 

(Best Practice) มาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือระบบงาน
ปจจุบัน เพ่ือกระตุนจูงใจบุคลากรใหเห็น
ถึงสถานะของหนวยงานเทียบกับองคการ

ท่ีเปน Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีดีท่ีสดุ หรือได
เทียบเทา หรือดีกวา เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหนางาน หรือบุคลากรท่ีมีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ท่ีมีความพรอมท่ีจะเรยีนรูและ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให
เปนไปตามหรือสูงกวามาตรฐานของคูแขง
ภายในหรือภายนอกหนวยงานและองคการ 
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๑๘. การประชุม/ สมัมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหเกิดการแลกเปลีย่นมุมมองท่ี
หลากหลาย ผูนําการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทสําคัญมากในการกระตุนจงูใจให
ผูเขารวมประชุม/สมัมนานําเสนอความ
คิดเห็นรวมกัน 
 

เพ่ือใหเกิดความรูและประสบการณใหม ๆ จาก
ผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคการ เปนการ
เรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือผลงานใหม ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดมความคดิเห็นกันใน
หัวขอใดหัวขอหน่ึง 

๑๙. การใหทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เนนการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหผูเรยีนมี
ความรู ประสบการณมากข้ึนจากอาจารย
ผูสอน รวมถึงการสรางเครือขายกับผูเรยีน
ดวยกัน ซึ่งบุคคลท่ีไดรับทุนจะตองใชเวลา
การทํางานหรือเวลาสวนตัวในการขอรับ
ทุนจากองคการ 

เพ่ือใหบุคลากรไดใชชวงเวลาทํางานปกติ หรือ
นอกเวลาทํางานในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
ในระดับท่ีสูงข้ึน โดยศึกษาตอในหลักสูตรท่ีเปน
ประโยชนตอการทํางานปจจุบันของบุคลากร 
หรือการทํางานในอนาคต หรือเปนประโยชนตอ
การเลื่อนระดับหรือตําแหนงงานท่ีสูงข้ึนตอไปใน
อนาคต 
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1.10 หลักสตูรการพฒันาบุคลากร 
พนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย แตละตําแหนงตอง

ไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร  ดังนี ้
 
1.10.1 หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ไดแกความรูเกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไข 
๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
๑.๙ ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน 
1.10 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 
1.11 ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ 
1.12 ความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.13 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล           

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
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1.10.2 หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

2.1 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานทองถ่ิน 
2.2 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานท่ัวไป 
2.3 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานการคลัง 
2.4 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง 
2.5 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
2.6 หลักสูตรเก่ียวกับนักทรัพยากรบุคคล 
2.7 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
2.8 หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
2.9 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
2.10 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
2.11 หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
2.12 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ /เจาพนักงานพัสดุ 
2.13 หลักสูตร นายชางโยธา 
2.14 หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 
2.15 หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
2.16 หลักสูตรสงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

หมายเหตุ 
๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรท่ีสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดข้ึน และมี

เนื้อหาสอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน 
๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการ 

เดียวกันได
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การกําหนดสมรรถนะเพ่ือใชในการพัฒนา 

1. องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ไดยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย  ไดประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ดังนี้ 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

 

2. ตําแหนง บริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน  เปนสายงานของผูบริหาร องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดกําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพ่ือทําหนาท่ีผูบริหารท่ีดีในปจจุบันและ
อนาคต พรอมกับเตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเปนผูนํา 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ 

3. ตําแหนงอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถ่ิน  อํานวยการทองถ่ิน  องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับท่ี
ดํารงตําแหนงอยู , ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน  ลูกจางประจําและพนักงานจางบางตําแหนง 
ซ่ึงเปนไปตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป เชนกัน  
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บทท่ี 2 
แผนพัฒนาบุคลากรและการติดตามประเมินผล 

 

2.1  รายละเอียดแผนพฒันาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดําเนนิการ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

1 ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน 1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และ

พนักงานจาง  รอยละ  80  ไดเขารวม
การประชุม 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมประชุมไดพูดคุยระดม
ความคิดเห็น เพื่อนําความรูมาปรับใชใน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ไมใชงบประมาณ ต.ค.63 - ก.ย.64 รอยละของผูที่เขารวมประชุมมีความรูความ
เขาใจแนวคิดในการทาํงาน การพัฒนาตนเอง 
และการนํามาถายทอดบทเรียน และปรับใชใน
การทํางานอยางมีประสิทธภิาพ 

สํานักปลัด 

2. ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน 
 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และ

พนักงานจาง  รอยละ  80  ไดเขารวม
การประชุม 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมประชุมไดพูดคุยระดม
ความคิดเห็น และติดตามผลการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ เพื่อการทํางานให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ไมใชงบประมาณ ต.ค.63 - ก.ย.64 มีการติดตามการดําเนินการตามนโยบาย
เรงดวน 

สํานักปลัด 

3 สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
พนักงานสวนตําบล ที่บรรจุใหม  

ไดเขาอบรมรอยละ  90 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปรับใช
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

230,000 ต.ค.63 - ก.ย.64 1. พนักงานสวนตําบลบรรจุใหม  ไดรับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรของกรมฯ ทุกคน 
2. รอยละของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปรับใชในการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การดําเนนิการ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

4 สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกีย่วกบัการพัฒนา
งานในหนาที่หรืองานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอองคกร 
- หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นหรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานชาง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักจัดการงานทัว่ไป หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนายชางโยธา  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานจัดเกบ็รายได  หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานปองกันฯ  หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรเกี่ยวกบัครูผูดูแลเด็ก  หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ 
- หลักสูตรเกี่ยวกบัพนักงานจางแตละตําแหนง 
 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน

ไดรับการฝกอบรมความรูในสายงาน
เฉล่ียไมนอยกวารอยละ  80 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปรับใช
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

190,000 ต.ค.63 - ก.ย.64 รอยละ 80 ของผูที่เขารับการฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจแนวคิดในการทํางาน การพฒันา
ตนเอง และการนํามาถายทอดบทเรียน และปรับ
ใชในการทํางานอยางมีประสิทธภิาพ 

สํานักปลัด 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดําเนนิการ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

5 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน

ไดรับการฝกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทํางาน เฉล่ียไมนอยกวา  

รอยละ  70 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู
ที่ไดรับจากการอบรมไปปรับใชในการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
 

20,000 ต.ค.63 - ก.ย.64 รอยละ 70 ของผูที่เขารับการฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจในการทํางาน การพัฒนาตนเอง และ
การนํามาถายทอดบทเรียน และปรับใชในการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

6 กําหนดแนวทางปฏบิัติใหพนักงานที่เขารับการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับและแจงเวียนใหพนกังานทุกคนไดรับทราบ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
มีการสรุปสาระสําคัญในการฝกอบรม

และแจงเวียนใหพนักงานไดรับทราบ  รอย
ละ  80  ของจํานวนครั้งทีฝ่กอบรม 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

สามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
อบรมไปถายทอดใหบุคลากรในองคกรได
นําไปใชในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

 

ไมใชงบประมาณ ต.ค.63 - ก.ย.64 1. รอยละของการถายทอดองคความรูที่ไดรับ
จากการฝกอบรม 
2. รอยละของผูที่ไดรับการถายทอดองคความรู  

สํานักปลัด 

7 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการของผูบริหาร สมาชกิสภา พนกังานสวน
ตําบล และพนักงานจางของ อบต.เมืองกาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ผูบริหาร สมาชกิสภา พนกังานสวน

ตําบล และพนักงานจาง  จํานวน  33  คน 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมโครงการสามารถพัฒนา
ตนเอง ทมีงานและองคกร โดยใชหลัก
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการทํางานใหมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

 

23,000 ต.ค.63 - ก.ย.64 1. มีผูเขารวมโครงการ  ไมนอยกวารอยละ  70 
2. รอยละของผูที่เขารวมโครงการสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาปรับใชในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

8 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการทํางาน พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  จาํนวน  21  คน 

 

ไมใชงบประมาณ ต.ค.63 - ก.ย.64 มีผูเขารวมโครงการ  ไมนอยกวารอยละ  70 
 

สํานักปลัด 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดําเนนิการ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

9 โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง  จํานวน  
34  คน 

 

5,000 ต.ค.63 - ก.ย.64 มีผูเขารวมโครงการ  ไมนอยกวารอยละ  70 สํานักปลัด 

10 โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชน 

พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  จาํนวน  2  ราย 
 

2,000 ต.ค.63 - ก.ย.64 มีผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการใหรางวัล  
อยางนอย 2 ราย 
 

สํานักปลัด 

11 โครงการจัดทําส่ือหรือเผยแพรส่ือรณรงคเพื่อปองกันการ
ทุจริต 

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง 

2,000 ต.ค.63 - ก.ย.64 1. มีผูเขารวมโครงการ  ไมนอยกวารอยละ  50 
2. รอยละของผูที่เขารวมโครงการสามารถนําความรู
ที่ไดรับมาปรับใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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2.2  บัญชีสรุปแผนพฒันาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน ไมใชงบประมาณ             ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง 

2. ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน ไมใชงบประมาณ             ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรเพื่อกาวทัน
การเปล่ียนแปลง 

3 สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

195,000             ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาบุคลากร
รองรับแผนพัฒนาความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

4 สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกีย่วกบัการพัฒนา
งานในหนาที่หรืองานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอองคกร 
- หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ินหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานชาง หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล  หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา  หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนายชางโยธา  หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได  หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานปองกันฯ  หรือหลักสูตรอ่ืน 
  ที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรเกี่ยวกับผูดูแลเด็ก  หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแตละตําแหนง 

405,000             ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
บุคลากรรองรับแผนพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 20,000             ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง 

6. กําหนดแนวทางปฏบิัติใหพนักงานที่เขารับการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับและแจงเวียนใหพนกังานทุกคนไดรับทราบ 

ไมใชงบประมาณ             ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรเพื่อกาวทัน
การเปล่ียนแปลง 

7 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการของผูบริหาร สมาชกิสภา พนกังานสวน
ตําบล และพนักงานจางของ อบต.เมืองกาย 

23,000             ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางให
บุคลากรยึดมั่นหลักธรรมาภบิาลใน
การปฏิบัติงาน 

8 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการทํางาน ไมใชงบประมาณ             ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา
บุคลากรเพื่อคุณภาพชวีิตการทาํงาน
ที่ดี 

9 โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) 5,000             ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา
บุคลากรเพื่อคุณภาพชวีิตการทาํงาน
ที่ดี 

10 โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชน 

2,000             ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางให
บุคลากรยึดมั่นหลักธรรมาภบิาลใน
การปฏิบัติงาน 

11 โครงการจัดทําส่ือหรือเผยแพรส่ือรณรงคเพื่อปองกันการ
ทุจริต 

2,000             ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทุกฯ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรเพื่อกาวทัน
การเปล่ียนแปลง 
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2.3  การตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล 
2.3.1  การตรวจสอบ 

1) งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาจัดทําประวัติ
และทะเบียนคุมการจัดสงขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกราย เพ่ือบันทึกขอมูลการเขารับการ
อบรม 

2) ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดในแตละสวนราชการ เปนผูพิจารณาความเหมาะสม
และตรวจสอบความถ่ีของผูเขารับการอบรมในแตละหลักสูตรจากฝายบริหารงานบุคคล เพ่ือประกอบการ
อนุญาตในเบื้องตน ท้ังนี้การอนุญาตไมใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตําแหนง ๆ ดวย 

2.3.2  การติดตาม 
1) ใหผู เขารับการพัฒนาทุกหลักสูตร รายงานผลตอผูบริหารตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2557  ขอ  9  โดยใหระบุถึงทักษะ ความรู ท่ีสามารถนําไปปรับใชใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของ
ตนเอง 

2) ใหงานบริหารงานบุคคล รายงานผลการพัฒนาของผูเขารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรตาง ๆ ในภาพรวมขององคกร 

2.3.3  การประเมินผล 
หลักสูตรท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเอง 
1) การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบ กอน – หลังการฝกอบรม 
2) การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพ่ือนรวมงานและ

ผูใตบังคับบัญชาของผูรวมการพัฒนา 
3) การสรุปผลความสําเร็จในภาพรวมของทุกหลักสูตร 
 

หลักสูตรท่ีหนวยงานอ่ืนหรือสวนราชการอ่ืนจัด 
1) การนําคะแนนทดสอบกอนและหลัง เขารับการฝกอบรมมาแนบกับรายงานการ

ฝกอบรม 
2) การใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเปรียบเทียบกอนการเขารับ

การฝกอบรมหรือพัฒนากับหลังจากการท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
(ตามแบบประเมินท่ีงานบริหารงานบุคคล สํานักปลัด จัดทําข้ึน) 
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ภาคผนวก 
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บัญชีสรุปความตองการฝกอบรมของบคุลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(อางอิงจากโครงการสํารวจความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 2 และขอ 3) 

ท่ี โครงการ 
สวนราชการ 

หมายเหตุ 
สํานักปลัด กองคลัง กองชาง 

ไมประสงคเขารับ
การฝกอบรม 

รวม 

1. ฝกอบรมตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 15 4 2 - 21 
แบบสํารวจ

จํานวน 21 ชุด 
2. ฝกอบรม โดยหนวยงานจัดฝกอบรมเอง 15 4 2 - 21  
3. ฝกอบรมกับหนวยงานอ่ืน 15 4 2 - 21  
4. อ่ืน ๆ  ระบุ............ 

4.1 โครงการศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก 
4.2 โครงการพนักงานดีเดนประจําป 
4.3 อบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
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