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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองคกรให)เป;นองคกรที่ มีศักยภาพ สามารถแข$งขันได) ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดั บ สากล เป; น สิ่ ง ที่ มี ค วามจํ า เป; น อย$ า งยิ่ ง ในปI จ จุ บั น ซึ่ ง เป; น ยุ ค แห$ ง การแข$ ง ขั น ไร) พ รมแดน
(Globalization) โดยต)องอาศัยความรู) ความสามารถของบุคลากร องคความรู) และการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปIจจัยสําคัญที่จะช$วยให)องคกรมีการพัฒนาสู$ความเป;นเลิศได)
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส$วนตําบลจังหวัดเชียงใหม$ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารส$วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
กําหนดให)องคการบริหารส$วนตําบล มีการพัฒนาผู)ได)รับการบรรจุเข)ารับราชการเป;นพนักงานส$วนตําบล
ก$อนมอบหมายหน)าที่ให)ปฏิบัติเพื่อให)รู)ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาท และหน)าที่ของพนักงานส$วนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป;นประมุข
และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป;นพนักงานส$วนตําบลที่ดี โดยองคการบริหารส$วนตําบลต)องดําเนินการพัฒนา
ให)ครบถ)วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส$วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เช$น การพัฒนา
ด)านความรู)พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให)ใช)วิธีการฝWกอบรมในห)องฝWกอบรม การฝWกอบรมทางไกล หรือ
การพัฒนาตนเองก็ได) หากองคการบริหารส$วนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติม ให)สอดคล)องกับ
ความจําเป;นในการพัฒนาของแต$ละองคการบริหารส$วนตําบลก็ให)กระทําได) ทั้งนี้ องคการบริหารส$วนตําบล
ที่จะดําเนินการจะต)องใช)หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส$วนตําบล กําหนดเป;นหลักสูตรหลัก และ
เพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป;นที่องคการบริหารส$วนตําบลพิจารณา เห็นว$ามีความเหมาะสม การพัฒนา
พนักงานส$วนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน)าที่ ให)องคการบริหารส$วนตําบลสามารถ เลือกใช)วิธีการ
พัฒนาอื่นๆ ได) และอาจกระทําได)โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส$วนตําบล (ก.อบต.) หรือ
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานส$วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ร$วมกับองคการบริหารส$วนตําบลต)นสังกัด
ร$วมกั บส$วนราชการอื่ นหรือภาคเอกชนก็ได) และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส$ วนตํ าบลจั งหวั ด
เชียงใหม$ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารส$วนตําบล ลง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 กําหนดให)องคการบริหารส$วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูน
ความรู) ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให)ปฏิบัติหน)าที่ราชการในตําแหน$งนั้นได)อย$างมี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ต)องกําหนดตามกรอบของแผนแม$บทการพัฒนา
พนักงานส$วนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส$วนตําบลกําหนด โดยให)กําหนดเป;นแผนการพัฒนา
พนักงานส$วนตําบล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารส$วนตําบล นั้น
เพื่อให)สอดคล)องกับแนวทางดังกล$าว องคการบริหารส$วนตําบลขุนคง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม$ จึงได)จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 ขึ้น เพื่อใช)เป;น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารส$วนตําบลขุนคง เป;นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล
ของผู)บริหาร อีกทั้งยังเป;นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู) ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรองคการบริหารส$วนตําบล ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได)อย$างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู)ใต)บังคับบัญชานั้น ต)องพัฒนา 5 ด)าน ได)แก$
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(1) ด) า นความรู) ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง าน ได) แ ก$ ความรู) ที่ เ กี่ ย วข) อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
โดยทั่วไป เช$น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร)างของนโยบายต$างๆ เป;นต)น
(2) ด)านความรู)และทักษะเฉพาะของงานในแต$ละตําแหน$ง ได)แก$ ความรู)ความสามารถใน
การปฏิบั ติงานของตํ าแหน$ งหนึ่งตํา แหน$งใด โดยเฉพาะ เช$ น งานฝW กอบรม งานบริห ารงานบุ คคล งาน
วิเคราะห งานการเงิน งานด)านช$าง ฯ
(3) ด) า นการบริ ห าร ได) แ ก$ รายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและการบริ ก าร
ประชาชน เช$น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป;นต)น
(4) ด)านคุณสมบัติส$วนตัว ได)แก$ การช$วยเสริมบุคลิกที่ดี ส$งเสริมให)สามารถปฏิบัติงาน
ร$วมกับบุคคลอื่นได)ยอย$างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช$น มนุษยสัมพันธการทํางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร)างสุขภาพอนามัย เป;นต)น
(5) ด)านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได)แก$ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช$น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติงานอย$างมีความมีความสุข
เพื่อให)สอดคล)องกับแนวทางดังกล$าว องคการบริหารส$วนตําบลขุนคงจึงได)จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพื่อใช) เป;นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร เป;นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู)บริหาร อีกทั้งยังเป;นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู)
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองคการบริหารส$วนตําบลขุนคง ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได)อย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจั ดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะต)องมีการรวบรวมและจัดทํ าฐานข) อมูลข$า วสารให)
ครบถ)วน ทันสมัย ซึ่งได)แก$ ข)อมูลเบื้องต)นในด)านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข)อมูล
ควรแสดงแนวโน)มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต$ละคน ความต)องการ ความคาดหวัง
และความต)องการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป;นการ
ประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข)อจํากัด อันเป;นภาวะแวดล)อมภายนอกที่มีผลต$อการ
พัฒนา รวมทั้งการวิเคราะหจุดอ$อน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร อันเป;นสภาพแวดล)อมภายในองคกร ซึ่ง
ทั้ ง หมดเป; น การประเมิ น สถานภาพในปI จ จุ บั น โดยเป; น การตอบคํ า ถามว$ า ปI จ จุ บั น บุ ค ลากรในองค กร
สถานภาพการพัฒ นาอยู$ จุดไหน สํ าหรับใช) เป; นประโยชน ในการกํ า หนดการวางแผนพัฒ นาบุคลากรใน
อนาคตทั้งนี้ โดยใช)เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปIจจัยภายใน ได)แก$จุดแข็ง (Strength - S)
จุดอ$อน (Weak - W) และปIจจัยภายนอกได)แก$โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T)
เป;นเครื่องมือ
จุดแข็ง
1. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ใกล อบต. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่การเดินทางสะดวกทํางาน
เกินเวลาได
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕- ๔๕ ป เป;นวัยทํางานสามารถรับรู)และปรับตัวได)เร็ว
3. มีความรู)เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๔. มีผู)หญิงมากกว$าผู)ชายทําให)การทํางานละเอียดรอบคอบ
๕. เป;นคนในชุมชนสามารถทํางานคล$องตัว โดยใช)ความสัมพันธส$วนตัวได)
๖. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธดี
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดออน
มีความรู)ไม$เพียงพอกับภารกิจขององคการบริหารส$วนตําบล
ขาดบุคลากรที่มีความรู)เฉพาะทางวิชาชีพ
ขาดความกระตือรือร)น
ทํางานในลักษณะใช)ความคิดส$วนตัวเป;นหลัก ไม$ทํางานเป;นทีม
ใช)ระบบเครือญาติมากเกินไป มีระบบอุปถัมภและกลุ$มพรรคพวก การดําเนินการทางวินัยเป;นไปได)ยาก
ไม$ศึกษาความรู)เพิ่มเติม
ไม$ปรับตัวให)เข)ากับการทํางานในปIจจุบันที่ต)องใช)เทคโนโลยีสมัยใหม$

โอกาส
1. บุคลากรมีถิ่นที่อยู$กระจายทั่วเขต อบต. ทําให)รู)สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได)ดี มีความใกล)ชิด
คุ)นเคยกับประชาชน ทําให)เกิดความร$วมมือในการทํางานได)ง$าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทิศตนได)ตลอดเวลา
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู)ปริญญาตรี , ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
4. อบต. ให)การส$งเสริมและสนับสนุนเข)ารับการฝWกอบรมตามหลักสูตรต$างๆ
อุปสรรค
1. ระดับความรู)ไม$พอกับความยากของงาน ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู)ที่มี
จํากัด ทําให)ต)องเพิ่มพูนความรู)ให)หลากหลายจึงจะทํางานได)ครอบคลุมภารกิจของ อบต.
2. พื้นที่กว)างทําให)บุคลากรที่มีอยู$ไม$พอให)บริการ
3. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช)ในบริการสาธารณะบางประเภทไม$มี/ไม$พอ

วิสัยทัศน (Vision)
บุคลากรของ องคการบริหารส$วนตําบลขุนคง เป;นผู)ใฝoรู)ใฝoเรียน มีค$านิยมสร)างสรรคส$งเสริม มีความรู)
ความสามารถในการที่จะพัฒนาตนเองให)นําไปสู$ความเป;นเลิศและเป;นมืออาชีพ รวมถึงการมุ$งเน)นเพื่อสร)าง
ประโยชนสุขแก$ประชาชน

พันธกิจ (Missions)
1. จัดให)มีหรือส$งเสริมบุคลากรให)ได)รับความรู)เฉพาะตําแหน$งและสายงานของตนเอง
2. ส$งเสริมสนับสนุนบุคลากรให)ได)รับความรู)ด)านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองให)มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. นําความรู)ที่มีอยู$ภายนอกองคกรมาปรับใช)ภายในองคกร
4. ส$งเสริมสนับสนุนให)บุคลากรได)รับความรู)ที่หลากหลายและทันสมัยอยู$เสมอ
5. จัดให)บุคลากรได)รับความรู)ด)านคุณธรรม จริยธรรม พึงดํารงตนอยู$ในศีลธรรม ปฏิบัติหน)าที่ด)วยความ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1. มุ$งเน)นให)บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
2. พัฒนาบุคลากรให)มีศักยภาพ และความชํานาญในเรื่องเทคโนโลยี
3. พัฒนาบุคลากรให)มีความรู)ความสามารถและมีค$านิยมสร)างสรรคในเรื่องการบริหารการจัดการที่ดี
4. พัฒนาบุคลการให)เกิดการเรียนรู)วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน
5. บริการประชาชนด)วยความอ$อนน)อม ยิ้มแย)มแจ$มใส มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน)าที่ รัก
สามัคคีในหมู$คณะ

เปBาหมาย
1. ผู)บริหารองคการบริหารส$วนตําบลขุนคง
2. สมาชิกสภาองคการบริหารส$วนตําบลขุนคง
3. ข)าราชการ/พนักงานขององคการบริหารส$วนตําบล
4. พนักงานจ)างขององคการบริหารส$วนตําบลขุนคง

2. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง
(พ.ศ.2561-2563)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหัวหน)าส$วนราชการให)มีคุณภาพและค$านิยมสร)างสรรค
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหัวหน)าส$วนราชการให)มีคุณภาพและค$านิยมสร)างสรรคสามารถสร)างวัฒนธรรม
การทํางานแบบใหม$และเป;นผู)นําการเลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตอบสนองการบริหารงานแบบบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
1. ดําเนินการพัฒนาและฝWกอบรมเพื่อสร)างผู)นํายุคใหม$ที่มีคุณภาพและค$านิยมสร)างสรรค
2. ดําเนินการพัฒนานักบริหารเฉพาะทางให)มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานด)านการ
บริหาร เฉพาะทางได)อย$างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและค$านิยมสร)างสรรคของข)าราชการเพื่อรองรับ
วัฒนธรรมใหม$การทํางานของข)าราชการ โดยยึดประชาชนเป;นศูนยกลาง
วัตถุประสงค เพื่อสร)างองคกรแห$งการเรียนรู)ในส$วนราชการและยกระดับคุณภาพของข)าราชการให)เป;น
ผู)ปฏิบัติงานบนพื้นฐานขององคความรู) ควบคู$กับค$านิยมสร)างสรรค และปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. ดําเนินการเพื่อส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให)แก$ข)าราชการ โดยอาศัยโครงการตามรอย
พระยุคลบาทเพื่อราชการใสสะอาดและประโยชนสุขของประชาชน
2. พัฒนาเพื่อให)เกิดการเรียนรู)โดยอาศัยการฝWกอบรมทางไกลประกอบกับการอบรมใน
ห)องเรียนโดยการพัฒนาหลักสูตรและจัดทําการเรียนต)นแบบสนับสนุนให)ส$วนราชการได)
ใช)ประโยชน

5
3. พัฒนาการเรียนรู)ผ$านสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานของข)าราชการโดยมุ$งเน)นที่เน)นการพัฒนา
คุณภาพการให)บริการของเจ)าหน)าที่ภาครัฐทุกส$วนราชการ
ยุทธศาสตรที่ 3 ส$งเสริมและพัฒนาข)าราชการให)มีสมรรถนะตามบทบาทและภารกิจของส$วนราชการ
รองรับการบริหารงานแบบบูรณาการและนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค 1. เพื่อเสริมสร)างและพัฒนาข)าราชการของส$วนราชการให)มีสมรรถนะที่สอดคล)องกับ
ภารกิจที่เป;นหน)าที่และความสามรถเพื่อสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได)อย$างมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สร)างและพัฒนาหลักสูตรฝWกอบรมเพื่อสร)างขีดความสามารถของข)าราชการ
2. ดําเนินการฝWกอบรมพัฒนาสมรรถนะของข)าราชการเฉพาะทางและมีการประเมิน
ติดตามผลอย$างต$อเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 4 ส$งเสริมให)มีการประเมินบุคลากรเพื่อสร)างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผู)มีส$วนเกี่ยวข)องในกระบวนการประเมินข)าราชการให)สามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจได)อย$างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาผู)มีส$วนเกี่ยวข)องในกระบวนการและวิธีการประเมินข)าราชการ
2. พัฒนาผู)มีส$วนเกี่ยวข)องในการประชาสัมพันธกระบวนการประเมินข)าราชที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาด)านการศึกษา
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ส$งเสริม สนับสนุน ให)บุคลากรได)ศึกษาต$อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
2. ส$งเสริม สนับสนุน ให)บุคลากรได)ศึกษาและใช)ภาษาต$างประเทศในการติดต$อสื่อสาร
3. ส$งเสริม สนับสนุน ให)บุคลากรได)รับการศึกษาด)านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
4. ส$งเสริม สนับสนุน ให)บุคลากรได)รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาด)านการเมืองและการบริหาร
วัตถุประสงค เพื่อส$งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเป;นประมุข
แนวทางการพัฒนา
1. ส$งเสริม สนับสนุน ให)บุคลากรไปใช)สิทธิเลือกตั้ง
2. ส$งเสริมความเข)มแข็งและการมีส$วนร$วมแสดงความคิดเห็น
3. สร)างความปรองดอง สมานฉันท บนพื้นฐานความถูกต)องและยุติธรรม
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การนํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เป;นการส$งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข$งขันของ
ประเทศไปสู$การปฏิบัติเพื่อให)บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคอย$างแท)จริง ขึ้นอยู$กับปIจจัยหลายประการ
เนื่องจากมีกิจกรรมหรือมาตรการเป;นจํานวนมาก เพื่อให)แผนปฏิบัติการไปสู$ความสําเร็จ จึงจําเป;นต)อง
ได)รับความร$วมมือความเชื่อมโยงกับหน$วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส$วนเกี่ยวข)องในการพัฒนากําลังคน
การพัฒนาบุคลากร จําเป;นต)องมีการกําหนดแนวทางให)หน$วยงานราชการที่เกี่ยวข)องนําไปปฏิบัติจึง
จําเป;นต)องมีการสร)างกฎ กติกาเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดังนี้
1. นําแผนยุทธศาตรการพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารส$วนตําบลไปบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ของแต$ละส$วนราชการภายใต)การกํากับดูแลของนายกองคการบริหารส$วนตําบล
2. จัดตั้งงบประมาณในข)อบัญญัติงบประมาณประจําปสนับสนุนการฝWกอบรมสัมมนา
3. ประสานหน$วยงานราชการที่เกี่ยวข)องที่จะนํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรไปใช)บูรณาการ
ร$วมกัน
3. วัตถุประสงคและเปBาหมายการพัฒนา
3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให)มีสมรรถนะด)านความคิด มุ$งมั่นที่จะเป;นคนดี มีจิตสํานึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให)รู)วิธีคิดอย$างมีระบบ รู)วิธีคิดที่ถูกต)อง มีทักษะในการใช)ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อ
การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให)มีสมรรถนะด)านมนุษย มุ$งมั่นที่จะเข)าใจและตระหนักรู)ในคุณค$าของ
ตนเองและคุณค$าของผู)อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผู)อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงาน
อย$างมีประสิทธิผล
3.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให)มีสมรรถนะด)านงาน มุ$งมั่นที่จะเป;นคนเก$ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต)แผน
ยุทธศาสตร การพั ฒนาขององคการบริห ารส$ ว นตํ า บลขุ น คง และโครงการภายใต) แผนยุทธศาสตร กรม
ส$งเสริมการปกครองท)องถิ่น เพื่อให)มีความพร)อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงและยุทธศาสตร
ของกรมส$งเสริมการปกครองท)องถิ่นได)อย$างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหน$วยงานต$าง ๆ ที่ให)ความร$วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในส$วนราชการต$าง ๆ ได)
อย$างมีประสิทธิผล

4. เปBาหมาย
4.1 เปBาหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารส$วนตําบลขุนคง อันประกอบด)วย คณะผู)บริหาร สมาชิก
สภาองคการบริห ารส$ ว นตํ า บล พนั กงานส$ วนตํ าบล พนั กงานครู และพนั กงานจ)า งทุกคน ได) รับ การ
พัฒนาการเพิ่มพูนความรู) มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย$าง
น)อย 1 ครั้งต$อป

7
2. ให) บุคลากรได) รับ การพั ฒนาตามสายงานอย$า งน) อยร)อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
ได)แก$
1. ผู)บริหารท)องถิ่น
2. ฝoายสภาท)องถิ่น
3. ปลัดองคการบริหารส$วนตําบล
4. สํานักงานปลัด
5. กองคลัง
6. กองช$าง
7. กองการศึกษา
พนักงานจ0าง
สํานักงานปลัดอบต.
กองคลัง
กองการศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4 คน
18 คน
1 คน
6 คน
4 คน
๕ คน
4 คน

จํานวน 7 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 4 คน

4.2 เปBาหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารส$วนตําบลขุนคงทุกคน ที่ได)เข)ารับการพัฒนา เพิ่มพู น
ปฏิบั ติงานเพื่ อบริ การประชาชนได) อย$า งมีป ระสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจ การ
บ)านเมืองที่ดี
2. ประชาชนตําบลขุนคง ได)รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค การบริ ห ารส$ ว นตํ า บลขุ น คง
เห็นสมควรให)จัดทํา แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให)มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด)านต$างๆ ดังต$อไปนี้
1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส$วนตําบล ให)มีความสอดคล)องกับตําแหน$งและระดับตําแหน$งในแต$ละ
สายงาน ที่ดํารงอยู$ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
2) ให)บุคลากรขององคการบริหารส$วนตําบลขุนคง ต)องได)รับการพัฒนาความรู)
ความสามารถใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย$างน)อย ปละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู)บริหาร
ท)องถิ่นเห็นสมควร 5 ด)าน ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู)พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน)าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู) และทักษะเฉพาะของงานในแต$ละตําแหน$ง
(4) หลักสูตรด)านการบริหาร
(5) หลักสูตรด)านคุณธรรมและจริยธรรม
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โดยแยกหลักสูตรในการพัฒนา
1. ผู)บริหารองคการบริหารส$วนตําบล
2. สมาชิกสภาองคการบริหารส$วนตําบล

3. ปลัดองคการบริหารส$วนตําบล
4. หัวหน)าสํานักงานปลัด อบต.
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ
6. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ
7. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ
8. เจ)าพนักงานปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
9. เจ)าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
10. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
11. ผู)อํานวยการกองคลัง
12. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ชํานาญการ
14. เจ)าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
15. ผู)อํานวยการกองช$าง
16. นายช$างโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
17. นายช$างไฟฟCาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
18. ผู)อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
19. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ
20. ครู
21. ครูผู)ดูแลเด็ก
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools)
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ$งออกเป;น ๒ กลุ$ม ดังแผนภูมิต$อไปนี้
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
(Development Tools)

การฝSกอบรมในห0องเรียน
(Classroom Training)

กองฝSกอบรมเป;นผูร) ับผิดชอบ
ความรู)อยู$ตดิ ตัวไม$นานประมาณ ๑
– ๒ สัปดาห
การเรียนรู)ระยะสั้น (Short

Term Learning)

เครื่องมืออื่นๆ
ที่ไมใชการฝSกอบรมในห0องเรียน
(Non Classroom Training)

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ างานและบุคลากรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
การเรียนรู)ระยะยาว (Long Term Learning) ได)แก$
การสอนงาน (Coaching)
การฝWกอบรมในขณะทํางาน (On the Job Training : OJT)
โปรแกรมองคกรพี่เลีย้ ง (Mentoring Program)
การเพิ่มคุณค$าในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การให)คําปรึกษาแนะนํา (Consulting)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทํากิจกรรม (Activity)
การเรียนรู)ด)วยตนเอง (Self Learning)
การเป;นวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การให)ข)อมูลปCอนกลับ (Feedback)
การฝWกงานกับผูเ) ชี่ยวชาญ (Counterpart)
การเปรียบเทียบกับคู$แข$ง / คู$เปรียบเทียบ (Benchmarking)
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar)
การให)ทุนการศึกษา (Scholarship)
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

ลักษณะเฉพาะ

๑. การฝWกอบรมในห)องเรียน
(Classroom Training)

เน)นการเรียนรู)จากผู)เรียนหลากหลาย
กลุ$มงาน/ตําแหน$งงาน โดยมีสํานักงาน
ปลัด อบต. (งานบริหารงานบุคคล) ทํา
หน)าที่ดําเนินการจัดโครงการฝWกอบรม

๒. การสอนงาน
(Coaching)

เน)นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม$
จําเป;นจะต)องอยู$ในภาคสนามเท$านั้น
อาจจะเป;นการสอนงานนอกภาคสนาม
โดยส$วนใหญ$หัวหน)างานโดยตรงจะทํา
หน)าที่สอนงานให)กับบุคลากร

๓. การฝWกอบรมในขณะ
ทํางาน

เน)นการฝWกอบรมในภาคสนาม ฝWกปฏิบัติ
จริง โดยมีผสู) อนที่เป;นหัวหน)างานหรือ
บุคคลที่ได)รับมอบหมายให)ทําหน)าที่
ประกบเพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนได)ถ)าใช)คู$กับ
การสอนงาน

(On the Job Training
: OJT)

วัตถุประสงค/เปBาหมาย
๑. ปรับปรุงจุดอ$อนหรือข)อที่ต)องพัฒนาของ
บุคลากรให)มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. พัฒนาความสามารถที่เป;นจุดแข็งของ
บุคลากรให)ดีขึ้นกว$าเดิม
๓. เตรียมความพร)อมสําหรับตําแหน$งงานที่
สูงขึ้น ทําให)ผู)บังคับบัญชาและบุคลากรเกิด
ความมั่นใจว$าจะสามารถรับผิดชอบงานที่
ได)รับมอบหมายเมื่อได)รับการเลื่อนตําแหน$ง
งานในอนาคต
๔. ใช)เป;นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด$น
(Talented People) หรือผู)สืบทอด
ตําแหน$งงาน (Successors) ที่จะก)าวขึ้นสู$
ตําแหน$งงานระดับบริหารต$อไป
1. เพื่อแก)ปIญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน
ผู)สอนชี้ให)เห็นแนวทางแก)ไข และให)
บุคลากรคิดแก)ไขปIญหาต$อเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป;นการเตรียมให)พร)อม
ก$อนที่จะเลื่อนตําแหน$ง ผู)สอนต)องทบทวน
ผลงาน ความสามารถที่มีอยู$ และกําหนด
เปCาหมายในการสอนงาน โดยเน)นการ
พัฒนาความสามารถในตําแหน$งทีบ่ ุคลากร
จะเลื่อนขึ้นไป
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให)มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผู)สอนจะต)องค)นหาความสามารถที่
โดดเด$น/ ที่ต)องปรับปรุง และจัดลําดับ
ความสําคัญของความสามารถที่จะต)องพัฒนา
หรือต)องการเสริมและพัฒนา
ใช)สําหรับบุคลากรใหม$ที่เพิ่งเข)ามาทํางาน
สับเปลี่ยน โอนย)าย เลื่อนตําแหน$ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต)องอธิบายงานใหม$ ๆ เพื่อ
สอนให)บุคลากรทราบและเรียนรูเ) กี่ยวกับคู$มือ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู$มือการ
ทํางาน (Manual) ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข)อง
กับการทํางาน (Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม$ ๆ เพื่อให)บุคลากรสามารถ
ทํางานตามที่ได)รับมอบหมายได)อย$างมี
ประสิทธิภาพ
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
๔. โปรแกรมองคกรพี่เลี้ยง

(Mentoring
Program)

๕. การเพิ่มคุณค$าในงาน

(Job Enrichment)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค/เปBาหมาย

เน)นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทํางาน
ร$วมกับผู)อื่นภายในองคการ องคการบางแห$ง
เรียก Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะมีพี่
เลี้ยงที่ได)รับคัดเลือกให)ดูแลเอาใจใส$ และ
พูดคุยกับบุคลากรอย$างไม$เป;นทางการ

๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม$ให)สามารถ
ปฏิบัติงานร$วมกับทุกคนในองคการได)
อย$างมีความสุข สามารถปรับตัวเข)ากับ
องคการ เพื่อนร$วมงาน และ
สภาพแวดล)อมในการทํางานที่แตกต$าง
จากองคการเดิมได)อย$างมีประสิทธิภาพ
โดยมีพี่เลี้ยงทําหน)าที่ในการสร)าง
ความสัมพันธ ความคุ)นเคย และ
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน รวมทั้งเป;น
แบบอย$าง (Role Model) ที่ดีให)แก$
บุคลากรใหม$
๒. เพื่อช$วยบุคลากรที่กําลังจะปรับตําแหน$ง
ให)เติบโตขึ้นในองคการ พี่เลี้ยงจะทํา
หน)าที่ให)ข)อมูลที่เป;นประโยชนในการ
ทํางานรวมถึงข)อควรระวังและความ
ขัดแย)งที่อาจเกิดขึ้นจากงานใหม$ทไี่ ด)รับ
มอบหมาย

เน)นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท)าทายมาก
ขึ้น ต)องใช)ความคิดริเริม่ การคิดเชิงวิเคราะห
การวางแผนงานมากกว$าเดิมที่เคยปฏิบัติ

๑. Renewal – การทําให)เกิดความแปลก
ใหม$ ไม$ให)บุคลากรเกิดความเบื่อหน$าย
โดยการเปลีย่ นแปลงลักษณะงาน บุคคล
ที่จะต)องติดต$อประสานงานด)วย เปลี่ยน
มุมมองหรือความคิดจากงานเดิม
๒. Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชํานาญมากขึน้
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานใหม$ ๆ
๓. Specialization – การชํานาญในงาน
เป;นพิเศษ ก$อให)เกิดความสามารถในการ
บริหารจัดการงานนั้นทีล่ ึกขึ้น ยากและท)า
ทายมากขึ้น
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
ลักษณะเฉพาะ
เน)นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป;นงานที่มี
๖. การเพิม่ ปริมาณงาน
(Job Enlargement) ขั้นตอนงานคล)ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเป;นงานที่แตกต$างจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติ แต$งานที่ได)รับมอบหมายไม$ยาก
หรือไม$ต)องใช)ความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก

วัตถุประสงค/เปBาหมาย
เพื่อเป;นการเพิ่มทักษะการทํางานให)กับบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในด)านการบริหารจัดการ
(Managerial Competency) ที่เพิ่มขึ้นจาก
การบริหารงานที่มีปริมาณทีม่ ากขึน้ กว$าเดิมที่
เคยปฏิบตั ิ ได)แก$ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะ
การบริหารเวลา ทักษะการแก)ไขปIญหาและ
ตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและการ
พัฒนาทีมงาน (เหมาะสําหรับบุคลากรที่ทํางาน
เดิม ๆ ซ้ํา ๆ มาเป;นระยะเวลานาน)

๗. การมอบหมาย
โครงการ

เน)นการมอบหมายให)บุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม$สามารถทําให)เสร็จ
ภายในวันหรือสองวัน เป;นโครงการพิเศษที่
บุคลากรจะต)องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือเป;นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจําที่
รับผิดชอบ

เพื่อใช)เป;นเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุดแข็ง
และจุดอ$อนของบุคลากรจากโครงการที่
มอบหมายให)บุคลากรไปปฏิบตั ิ เป;นเครื่องมือใน
การฝWกทักษะในการทํางาน (Skill-based)
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด)านที่เกี่ยวข)องในงาน
นั้น บางองคการนํามาใช)ในการเลือ่ นระดับ
ตําแหน$งงาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด$น
และการหาผูส) ืบทอดทายาทตําแหน$งงาน

เน)นให)บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยัง
อีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู)งานนั้น ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยส$วนใหญ$มักใช)เป;น
เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ
ผู)บริหารก$อนการปรับตําแหน$ง/ระดับ

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให)เกิดการ
ทํางานที่หลากหลายด)าน เป;นการเสริมสร)าง
ประสบการณของบุคลากรให)เรียนรู)งานมากขึ้น
จึงเหมาะสําหรับบุคลากรที่เตรียมความพร)อมใน
การรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป;นกลุ$มคนที่มี
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High

(Project
Assignment)

๘. การหมุนเวียนงาน

(Job Rotation)

Performance and High Potential)
๙. การให)คําปรึกษา
แนะนํา

(Consulting)

เน)นการให)คําปรึกษาแนะนําเมื่อบุคลากรมี
ปIญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัวหน)า
งานจะต)องทําหน)าที่ให)แนวทาง เคล็ดลับ
และวิธีการเพื่อให)บุคลากรสามารถแก)ไข
ปIญหาที่เกิดขึ้นนั้นได)

เพื่อใช)ในการแก)ไขปIญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
ด)วยการวิเคราะหปIญหาทีเ่ กิดขึ้นในการทํางาน
และนํามากําหนดแนวทางในการแก)ไขปIญหา
ร$วมกันระหว$างผู)บังคับบัญชากับ
ผู)ใต)บังคับบัญชา ซึ่งผู)บังคับบัญชาจะต)อง
นําเสนอแนวทางในการแก)ไขปIญหาที่เหมาะสม
เพื่อให)บุคลากรมีแนวทางในการแก)ไขปIญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองได) มี ๓ ลักษณะ ได)แก$
- การแก)ไขปIญหาทีเ่ กิดขึ้นกับบุคลากร
- การปCองกันปIญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การส$งเสริมให)บุคลากรได)พัฒนาทักษะและ
ความรู)ต$างๆ

13
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ลักษณะเฉพาะ
วัตถุประสงค/เปBาหมาย
๑๐. การติดตาม/สังเกต
เน)นการเรียนรู)งานจากการเลียนแบบ และ เพื่อให)บุคลากรได)เห็นสภาพแวดล)อม ทักษะที่
(Job Shadowing) การติดตามหัวหน)างานหรือผูร) ู)ในงานนั้น ๆ จําเป;นต)องใช)ในการทํางาน ขอบเขตงานที่
เป;นเครื่องมือที่ไม$ต)องใช)เวลามากนักในการ รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึน้ จริง รวมถึง
พัฒนาความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก การแสดงออกและทัศนคติของแม$แบบหรือ Role
บุคลากรจะต)องทําหน)าที่สังเกตติดตาม
Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term
พฤติกรรมของหัวหน)างาน
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต$หนึ่งวันไปจนถึง
เป;นเดือนหรือเป;นป มักใช)ในการพัฒนา
บุคลากรที่มศี ักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนา
คนเก$ง หรือให)บุคลากรทั่วไปได)เรียนรู)วิธีการ
ทํางานของผู)อื่นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน
ของตนเองให)ดีขึ้น หรือใช)ในการพัฒนา
ความก)าวหน)าในอาชีพของบุคลากร (Career
Path)

๑๑. การทํากิจกรรม

(Activity)

๑๒. การเรียนรู)ด)วยตนเอง

(Self Learning)

เน)นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม$ต)อง
มีระยะเวลาหรือขั้นตอนการดําเนินงานมาก
นัก ความสําเร็จของเครื่องมือดังกล$าวนี้ต)อง
อาศัยความร$วมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมให)บรรลุเปCาหมายที่
กําหนด

เพื่อให)บุคลากรเกิดความร$วมมือสามัคคีกัน เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกัน
และกัน ทําให)เกิดการเรียนรูร) $วมกัน รวมถึงช$วย
สร)างบรรยากาศและสร)างขวัญกําลังใจที่ดีในการ
ทํางาน ทําให)บุคลากรเกิดความรูส) กึ สนุกสนาน
ในระหว$างวันทํางาน อันส$งผลให)ผลผลิตหรือผล
การปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ
เป;นไปตามเปCาหมายที่กําหนด

เน)นการฝWกฝนฝWกปฏิบัตดิ )วยตนเองจาก
แหล$ง/ ช$องทาง การเรียนรูต) $าง ๆ เช$น อ$าน
หนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work
Instruction หรือ ค)นคว)าข)อมูลผ$าน
Internet หรือเรียนรูจ) าก e-Learning
หรือ สอบถามผู)รู) เป;นต)น

เพื่อให)บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู)
และพัฒนาตนเองโดยไม$จําเป;นต)องใช)ช$วงเวลา
ในการปฏิบัติงานเท$านั้น บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรู)ได)ด)วยตนเองผ$านช$อง
ทางการเรียนรู)และสื่อต$าง ๆ ที่ต)องการได) วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู)และพัฒนา
ตนเองอยู$เสมอ (Self Development)
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มผี ลการปฏิบัติงานดี
และมีศักยภาพในการทํางานสูง (Talented

People)

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
๑๓. การเป;นวิทยากร
ภายใน

(Internal Trainer)

๑๔. การดูงานนอก
สถานที่

(Site Visit)

๑๕. การให)ข)อมูล
ปCอนกลับ

(Feedback)

๑๖. การฝWกงานกับ
ผู)เชี่ยวชาญ

(Counterpart)

๑๗. การเปรียบเทียบ
กับคู$แข$ง/
คู$เปรียบเทียบ

(Benchmarking)
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วัตถุประสงค/เปBาหมาย
เน)นการสร)างบุคลากรที่มีความสามารถใน เพื่อเป;นการสร)างแรงจูงใจและพัฒนา
การถ$ายทอด รักการสอนและมีความรู)ใน ความสามารถของบุคลากร ช$วยให)บุคลากรได)
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให)บคุ คล
แสดงผลงานจากการเป;นวิทยากรภายในให)กับ
เหล$านี้เป;นวิทยากรภายในองคการทํา
บุคลากรภายในองคการ วิธีนี้เหมาะสําหรับ
หน)าที่จัดอบรมให) กับบุคลากรใน
บุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญหรือรอบรู)ในงานที่
หน$วยงาน
รับผิดชอบ มีความชํานาญในงานเป;นอย$างมาก
ต$าง ๆ
เช$น หัวหน)างาน หรือผู)บริหาร
เน)นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องคการที่เป;นตัวอย$าง (Best Practice)
ในเรื่องที่ต)องการดูงาน เพื่อให)บุคลากร
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบ
ความสําเร็จ อันนําไปสู$การปรับใช)ใน
องคการต$อไป

เพื่อให)บุคลากรได)เห็นประสบการณใหม$ ๆ การ
ได)เห็นรูปแบบการทํางานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป;นเลิศ
หรือได)เรียนรู)เรื่องใหม$ ๆ ที่ดีจากองคการ
ภายนอก มาใช)เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ให)ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแต$ระดับ
ผู)จัดการขึ้นไป

เน)นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจ)งผลหรือให)ข)อมูลปCอนกลับแก$บคุ ลากร
เพื่อให)บุคลากรปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทํางาน

เพื่อรับฟIงข)อมูลต$าง ๆ ไม$ว$าจะเป;นเรื่องการ
ทํางานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคล
หรือกลุ$มคน มี ๓ รูปแบบ คือ
- แบบแจ)งและชักจูง (Tell and Sell)
- แบบแจ)งและรับฟIง (Tell and Listen)
- แบบร$วมแก)ปIญหา (Problem Solving)

เน)นการฝWกปฏิบัติจริงกับผู)เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณในเรื่องนั้น เป;นการฝWกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญผู)เชีย่ วชาญ
ให)เข)ามาฝWกงานกับบุคลากรภายใต)
ระยะเวลาที่กําหนด

เพื่อให)บุคลากรในระดับผู)จัดการ หัวหน)างาน
และบุคลากรที่มศี ักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถ
ในการเรียนรู)และพัฒนาตนเองได)ภายใน
ระยะเวลาที่จํากัด เพื่อให)นําความรู)ที่ได)รับจาก
ผู)เชี่ยวชาญมาถ$ายทอดให)กับบุคลากรคนอื่น ๆ
ในองคกรต$อไป

เน)นการนําตัวอย$างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองคการอื่นที่เป;นตัวอย$าง
(Best Practice) มาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือระบบงาน
ปIจจุบัน เพื่อกระตุ)นจูงใจบุคลากรให)เห็น
ถึงสถานะของหน$วยงานเทียบกับองคการ
ที่เป;น Best Practice

เพื่อหาวิธีการปฏิบตั ิต$าง ๆ ที่ดีที่สดุ หรือได)
เทียบเท$า หรือดีกว$า เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหน)างาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ที่มีความพร)อมที่จะเรียนรู)และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให)
เป;นไปตามหรือสูงกว$ามาตรฐานของคู$แข$ง
ภายในหรือภายนอกหน$วยงานและองคการ
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๑๘. การประชุม/ สัมมนา

(Meeting/ Seminar)

๑๙. การให)ทุนการศึกษา

(Scholarship)

ลักษณะเฉพาะ
เน)นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให)เกิดการแลกเปลีย่ นมุมมองที่
หลากหลาย ผู)นําการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทสําคัญมากในการกระตุ)นจูงใจให)
ผู)เข)าร$วมประชุม/สัมมนานําเสนอความ
คิดเห็นร$วมกัน
เน)นการให)ทุนการศึกษาเพื่อให)ผู)เรียนมี
ความรู) ประสบการณมากขึ้นจากอาจารย
ผู)สอน รวมถึงการสร)างเครือข$ายกับผู)เรียน
ด)วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได)รับทุนจะต)องใช)เวลา
การทํางานหรือเวลาส$วนตัวในการขอรับ
ทุนจากองคการ

วัตถุประสงค/เปCาหมาย
เพื่อให)เกิดความรู)และประสบการณใหม$ ๆ จาก
ผู)อื่นทั้งภายในและภายนอกองคการ เป;นการ
เรียนรูจ) ากการรับฟIงแนวคิดหรือผลงานใหม$ ๆ
รวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกันใน
หัวข)อใดหัวข)อหนึ่ง
เพื่อให)บุคลากรได)ใช)ช$วงเวลาทํางานปกติ หรือ
นอกเวลาทํางานในการศึกษาหาความรู)เพิ่มเติม
ในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาต$อในหลักสูตรที่เป;น
ประโยชนต$อการทํางานปIจจุบันของบุคลากร
หรือการทํางานในอนาคต หรือเป;นประโยชนต$อ
การเลื่อนระดับหรือตําแหน$งงานที่สูงขึ้นต$อไปใน
อนาคต

6. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนาบุคลากร ให)องคการบริหารส$วนตําบลขุนคง เป;นหน$วยดําเนินการเอง หรือ
ดําเนินการ ร$วมกับหน$วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได) ตามความจําเป;น และ
ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝWกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให)คําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
งบประมาณตามข0อบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 - 2563
6.1 หมวดงบดําเนินการ ประเภทค$าใช)สอย รายการค$าใช)จ$ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค$าลงทะเบียนในการฝWกอบรมสัมมนา ของทุกส$วนราชการในสังกัดองคการบริหารส$วนตําบลขุนคง
6.2 หมวดงบดําเนินการ ประเภทค$าใช)สอย โครงการฝWกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การเตรียมการและการวางแผน
1) แต$งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิจารณาเหตุผลและความจําเป;น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูว$า
ผู)ใต)บังคับบัญชาแต$ละคน สมควรต)องได)รับการพัฒนาด)านใดบ)าง จึงจะปฏิบัติงานได)สําเร็จอย$างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได)ตามมาตรฐานที่ กําหนดไว)
3) กําหนดประเภทของความจําเป;น ได)แก$ ด)านความรู)ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด)าน
ความรู)และทักษะ เฉพาะของงานในแต$ละตําแหน$ง ด)านการบริหาร ด)านคุณสมบัติส$วนตัว และด)าน
คุณธรรมจริยธรรม
2. การดําเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู)อยู$ใต)บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู)บังคับบัญชาได)ข)อมูลที่เป;น
ประโยชนต$อการ พัฒนาผู)อยู$ใต)บังคับบัญชา จากการหาความจําเป;นในการพัฒนาแล)ว ผู)บงั คับบัญชา
ควรนําข)อมูลเหล$านั้นมาพิจารณากําหนด กลุ$มเปCาหมาย และเรื่องที่ผู)อยู$ใต)บังคับบัญชาจําเป;นต)องได)รับ
การพัฒนาได)แก$ การคัดเลือกกลุ$มบุคคลที่สมควรจะได)รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให)มีการพัฒนา
โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได)หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช$น การให)ความรู) การ
สับเปลี่ยนหน)าที่ความรับผิดชอบ การฝWกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา
เป;นต)น
2) วิธีพัฒนาผู)ใต)บังคับบัญชา ผู)บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู)อยู$ใต)บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได)หลายอย$าง โดยอาจจัดทําเป;นโครงการเพื่อดําเนินการเอง หรือเข)าร$วมสมทบ
กับหน$วยราชการอื่น หรือว$าจ)างองคกรเอกชนที่มีความรู)ความชํานาญเฉพาะด)านเป;นผู)ดําเนินการ
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
แผนแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต0น
1.1 แต$งตั้งคณะทํางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป;น
1.3 กําหนดประเภทของความจําเป;น
1. การเตรียมการและการวางแผน
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือร$วมกับหน$วยราชการอื่น หรือว$าจ)างเอกชน
ดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช$น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให)คําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน)าที่รับผิดชอบ
- การฝWกอบรม
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
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2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
จัดให)มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให)ทราบถึงความสําเร็จ ความรู)
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
3. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารส$วนตําบลขุนคง ได)ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส$วน
ตําบลจังหวัดเชียงใหม$ เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
ส$วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) ผู)บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย$างใกล)ชิดและให)มีการประเมินผลการ
พัฒนา โดยให)มีการรายงานและบันทึกผลที่ได)ในกรณีที่ได)มีการส$งบุคลากรไปฝWกอบรมภายนอก และ
การใช)แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก$อน-หลัง เมื่อผ$านการประเมินผลแล)ว ถือว$าผู)นั้นได)รับการพัฒนา
แล)ว
2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองส$วนท)องถิ่น
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กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan)
องคประกอบ 1

องคประกอบ 2

องคประกอบ 3

องคประกอบ 4

1. ทรัพยากรที่ใช0
(Input)

2. กิจกรรม
(Process)

3. ผลผลิต
(Output)

4. ผลลัพธ
(Outcome)

1.1 บุคลากรที่รับ
ผิดชอบด)านต$างๆ
(Man)
1.2 งบประมาณที่ใช)
ในกิจกรรมต$างๆ
(Budget)

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช)
(Innovation and
Technology)

5. ผลลัพธสุดท0าย
(End Outcome)

2.1 พัฒนาสมรรถนะจําเป;นพื้นฐาน (Intrinsic

Competency)

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร (StrategyOriented Competency)
2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหน$วยงาน

(Routine-Oriented Competency)

2.4 พัฒนาโดยวิธีเริ่มจากภายใน (Inside-Out

1.3 เวลาที่ใช)เพื่อ
ดําเนินกิจกรรม
ต$างๆ (Time)

องคประกอบ 5

Approach) มากกว$าวิธีเริ่มจากภายนอก
(Outside-In Approach)

2.5 ศึกษาแนวโน)มปIญหาและนวัตกรรมเพื่อให)

ปรับตัวเข)ากับสถานการณในอนาคตได)
(Proactive Personnel Development Plan)
2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร

3.1 บุคลากรเก$งคิด

(รู)วิธีคิด คิดเป;น มี
จิตสํานึกที่ดี และมุ$งมั่น
ที่จะเป;นคนดี)
3.2 บุคลากรเก$งคน
(เข)าใจตนเอง เข)าใจคน
อื่น รู)วิธีทาํ งานและอยู$
ร$วมกับคนอื่นอย$างมี
ความสุข และมุ$งมั่นที่จะ
รักคนอื่น รักองคกร)
3.3 บุคลากรเก$งงาน (มี

ความรู)และทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ได)อย$างมีประสิทธิผล)

4.1 บุคลากร
มีจิตสํานึกพัฒนา
ตนเองอย$างต$อเนื่อง
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของ
อบต.ขุนคงได)อย$างมี
ประสิทธิภาพ และ
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ อบต.ขุน
คง ได)อย$างมี
ประสิทธิผล”

5.1 ประชาชนเชื่อมั่น

และศรัทธา
ในการบริหารงาน

5.2 ได)รับความร$วมมือ

ในการบริหารงานจาก
ประชาชน
5.3 สู$การพัฒนาที่

ยั่งยืน

(Driving Mechanism of Personnel
Development Plan)

องคประกอบด0านการขับเคลือ่ น (Driving Force Factors)

องคประกอบด0านผลสัมฤทธิท์ ี่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors)
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แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน พนักงานส$วนตําบล

พนักงานส$วนตําบล เข)าใจบทบาทและหน)าที่
ยังไม$เพียงพอ

2 อบรมบุคลากร จัดโดยสถาบันบุคลากรท)องถิ่น
หรือหน$วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกีย่ วข)อง
- หลักสูตรนักบริหารงานท)องถิ่นหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง หรือหลักสูตร
อื่นที่เกีย่ วข)อง
- หลักสูตรนักบริหารงานช$าง หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา หรือหลักสูตร
อื่นที่เกีย่ วข)อง
- หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข)อง
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข)อง
- หลักสูตรเจ)าพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรเจ)าพนักงานปCองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข)อง

- เป;นการเพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติหน)าที่
ของพนักงานส$วนตําบล

เพื่อรับทราบปIญหาอุปสรรคต$าง ๆในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด)าน
ต$าง ๆ เพื่อนําปรับปรุงการดําเนินงานของ อบต.
มาให)มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อให)ทราบและเข)าใจการปฏิบัติหน)าที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อเสริมสร)างความรู)ในการบริหารงานใน
อํานาจหน)าที่
- เพื่อเสริมสร)างความรู)ในการปฏิบัติงาน

เปBาหมาย
คน
43

1
1
1
1
1

-

1
1
1
1
1
1

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา
การดําเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

การอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน

2561-2563

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

การฝWกอบรม

2561-2563

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
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แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักการและเหตุผล
- เป;นการเพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติหน)าที่
ของพนักงานส$วนตําบล

4

- หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตร
อื่นที่เกีย่ วข)อง
- หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได) หรือหลักสูตร
อื่นที่เกีย่ วข)อง
- หลักสูตรนายช$างโยธา หรือหลักสูตรอืน่
ที่เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรนายช$างไฟฟCาหรือหลักสูตรอืน่ ที่
เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข)อง
- หลักสูตรครูผู)ดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอืน่
ที่เกี่ยวข)อง
หลักสูตรกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข)องกับการ
ปฏิบัติราชการ
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล

5

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม$

6

สนับสนุนการศึกษาให)ศึกษาต$อในระดับ ป.ตรี
และ ป.โท
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

3

7
8

โครงการอื่นๆ ที่สามารถกําหนดภายหลังตาม
ความจําเป;นและสถานการณ

วัตถุประสงค
- เพื่อให)ทราบและเข)าใจการปฏิบัติหน)าที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อเสริมสร)างความรู)ในการบริหารงานใน
อํานาจหน)าที่
- เพื่อเสริมสร)างความรู)ในการปฏิบัติงาน

เปBาหมาย
คน
1

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา
การดําเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

การฝWกอบรม

2561-2563

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

21

การฝWกอบรม

2561-2563

21

การฝWกอบรม

2561-2563

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

การปฐมนิเทศงาน
โดยผู)บังคับบัญชา
การศึกษาต$อ

2561-2563

21

การฝWกอบรม

2561-2563

21

การฝWกอบรม

2561-2563

1
1
1
1
1
6

- เป;นการเพิ่มพูนความรู) สามารถปฏิบัตงิ าน
ได)ถูกต)องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกีย่ วข)อง
- สร)างความรู)ความเข)าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
- เป;นการสร)างความรู)ความเข)าใจในการ
ปฏิบัติหน)าทีข่ องพนักงานส$วนตําบล
- เป;นการยกระดับความรู)ของบุคลากรให)
สูงขึ้น
- เสริมสร)างให)บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
- เป;นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู) ประสบการณ
และขีดความสมารถในการปฏิบัติงานทีส่ ูงขึ้น

- เพื่อให)มีความรู)ความเข)าใจกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข)อง สามารถปฏิบัติงานได)ถูกต)อง
- เพื่อให)มีความรู)ความเข)าใจเกี่ยวกับหน)าที่
ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะ และเส)นทาง
ความก)าวหน)าของพนักงานส$วนท)องถิ่น
- เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านการทํางานของ
พนักงานส$วนตําบล
- เพื่อยกระดับความรู)ของบุคลากรให)สูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาและเสริมสร)างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู)ประสบการณและ
ขีดความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึน้

บุคลากร
ใหม$
10

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

2561-2563
ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

22

แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

เปBาหมาย
คน

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา
การดําเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

1 อบรมภาษาต$างประเทศสําหรับบุคลากรองคการ
บริหารส$วนตําบลขุนคง

พนักงานส$วนตําบล ลูกจ)าง สามารถเข)าใจ
และสนทนาภาษาต$างประเทศได)

เพื่อให)บุคลากรของอบต.ขุนคงสามารถสื่อสาร
ภาษาต$างประเทศไทย

43

การอบรมสัมมนา

2561-2563

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

2 อบรมการใช)คอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัตงิ าน

พนักงานส$วนตําบล ลูกจ)าง สามารถเข)าใจ
และสามารถใช)วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
สําหรับปฏิบัติงานได)

เพื่อให)บุคลากรของอบต.ขุนคงสามารถ
ปฏิบัติงานได)

43

การอบรมสัมมนา

2561-2563

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
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รายละเอียดของเกณฑที่คาดหวังของตําแหนง
ชื่อเกณฑที่คาดหวัง
1 ความรู)ในด)านบัญชี

2 ความรู)ในการเป;นผู)
ตรวจสอบ
3 ความรู)ในด)าน
งบประมาณ
4 ความรู)ในด)านการเงิน

5 ความรู)ในด)านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
6 ความรู)ในงานด)านระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานบุคคล
7 ความรู)ในด)านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
8 ความรู)ในด)านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คํานิยาม
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในด)านบัญชี รวมทั้งการตอบข)อซักถามในประเด็นต$าง ๆ ที่เกี่ยวข)องกับงาน
บัญชี ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด)านบัญชีให)มี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป;น
ผู)ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข)อซักถามในประเด็นต$าง ๆ ที่เกี่ยวข)องกับการเป;น
ผู)ตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด)านการ
ตรวจสอบได)อย$างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในด)านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข)อซักถามในประเด็นต$าง ๆ ที่เกี่ยวข)องกับ
งานงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด)าน
งบประมาณให)มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในด)านการเงิน รวมทั้งการตอบข)อซักถามในประเด็นต$าง ๆ ที่เกี่ยวข)องกับงาน
การเงิน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด)านการเงินให)มี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในด)านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) รวมทั้งการตอบข)อซักถามในประเด็น
ต$าง ๆ ที่เกี่ยวข)องกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ทํางานด)านHRDให)มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานใน
ด)านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข)อซักถาม
ประเด็นต$างๆ ที่เกี่ยวข)องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนในงานด)าน HRIS
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในด)านการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) รวมทั้งการตอบข)อซักถามในประเด็น
ต$าง ๆ ที่เกี่ยวข)องกับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ทํางานด)าน HRM ให)มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข)อซักถามในประเด็นต$าง ๆ ที่
เกี่ยวข)องกับงาน IT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด)าน
IT ให)มีประสิทธิภาพ
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ชื่อเกณฑที่คาดหวัง
9 ความรู)ในด)านการ
ตรวจสอบภายใน

10 ความรู)ในด)านกฎหมาย

คํานิยาม
ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทํางานในด)านการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบข)อซักถามในประเด็นต$างๆ ที่เกี่ยวข)องกับ
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด)าน
การตรวจสอบภายในให)มีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข)อบังคับ และมาตราต$าง ๆ ที่เกี่ยวข)อง
กับกฎหมาย รวมทั้งการตอบข)อซักถามและให)คําปรึกษาแนะนําในประเด็น
ต$าง ๆ โดยอ)างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข)องได)
11 ความรู)ในด)านจัดซื้อจัดจ)าง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในด)านงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข)อซักถามในประเด็นต$าง ๆ ที่เกี่ยวข)องกับ
งานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด)านจัดซื้อให)มี
ประสิทธิภาพ
12 ความรู)เกี่ยวกับระเบียบ/ ความเข)าใจในระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวข)องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบ
ข)อบังคับของทางราชการ ข)อซักถามและให)คําแนะนํากับผู)อื่นเกี่ยวกับระเบียบ คําสั่ง และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวข)องได)อย$างถูกต)อง ชัดเจนตรงประเด็น
13 การให)คําปรึกษา
ความเข)าใจในความต)องการหรือความคาดหวัง และปIญหาที่เกิดขึ้นของผู)อื่น
รวมถึงการให)คําปรึกษาแนะนําแก$ผู)อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก)ไข
ปIญหาที่เกิดขึ้น
14 การแก)ไขปIญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ คาดคะเนและวิเคราะหปIญหาที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนการมองการณไกลก$อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให)การตัดสินใจและการ
แก)ไขปIญหาได)เป;นไปอย$างเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น เป;นไปอย$างเป;น
ระบบ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
15 ความเป;นผู)นํา
ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนําเสนอความคิดเห็นของตนแก$
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ)นให)ทีมงานแสดงออกถึงความเป;นผู)นําและพร)อมที่จะ
นําเสนอความคิดเห็นของตนแก$สมาชิกในทีม
16 ทักษะการสอนงานและ การกําหนดกลยุทธ และเปCาหมายหรือผลลัพธที่ต)องการจากการสอนงาน
พัฒนางาน
รวมทั้งสอนงานให)เป;นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กําหนดขึ้นโดยพิจารณา
(Coaching
จากความแตกต$างของผู)ถูกสอนเป;นสําคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
Development Skills)
และเทคนิคการสอนงานใหม$ๆ ให)เหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จของงานรวมทั้ง
พัฒนาความรู)และทักษะการทํางานของตนเองและผู)อื่นได)อย$างต$อเนื่อง
17 ทักษะในการนําเสนองาน ความสามารถในการนําเสนอข)อมูลหรือรายละเอียดต$าง ๆ ให)กับกลุ$มผู)ฟIงใน
ระดับที่แตกต$างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช)สื่อ เครื่องมือ และ
อุปกรณต$าง ๆ เพื่อประกอบการนําเสนองานได)อย$างเหมาะสม
18 การบริหารทรัพยากร
การวิเคราะหทรัพยากรที่มีอยู$และการคาดการณถึงทรัพยากรที่จําเป;นจะต)อง
นํามาใช)ในกิจกรรม หรือโครงการที่กําหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและ
ใช)ทรัพยากรให)เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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คํานิยาม
19 ทักษะในการคํานวณ
ความรู)และความเข)าใจในวิธีการและขั้นตอนการคํานวณข)อมูล รวมทั้ง
ความสามารถในการคํานวณและวิเคราะหข)อมูลออกเป;นประเด็นย$อยๆ
ตลอดจนการนําข)อมูลที่คํานวณได)มาใช)ในการวางแผน การวิเคราะหและหา
แนวทางเลือกในการแก)ไขปIญหาต$อไปได)
20 ความสามารถในการใช)
ความสามารถในการประยุกตใช)คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ และการสร)าง
คอมพิวเตอร
รูปแบบของแบบฟอรม เอกสาร และรายงานต$าง ๆ ได) รวมถึงการดึง
ฐานข)อมูลจากโปรแกรมองคกรคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใช)ประโยชนในการ
ทํางานอื่น ๆ ต$อไปได)
21 ทักษะในด)านการเงิน
การคาดการณและบริหารการเงินของหน$วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการใช)เงินให)เกิดประโยชนและเป;นตามงบประมาณที่จัดสรรไว)
22 การรวบรวมและวิเคราะห การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค)นหา
ข)อมูล
ข)อมูล รวมทั้งการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช)ในการค)นหา
และจัดเก็บข)อมูล ตลอดจนการวิเคราะหหาข)อสรุปจากข)อมูลที่รวบรวมได)
อย$างเป;นระบบ
23 ทักษะในการใช)ภาษา
ความสามารถในการเลือกใช)คําพูดและสํานวนภาษาในการนําเสนองานให)
เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต$าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช)
ศัพทเทคนิคที่เกี่ยวข)องกับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ได)อย$างถูกต)อง
เหมาะสม
24 การบริหารงานสํานักงาน/ ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบํารุงรักษาข)อมูล เอกสาร และ
ธุรการ
อุปกรณต$าง ๆ ที่เกี่ยวข)องในการสนับสนุนความต)องการขององคกรและ
หน$วยงานได)
25 การบริหารโครงการ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต$าง ๆ ที่ใช)ใน
โครงการ รวมทั้งการนําแผนปฏิบัติการดังกล$าวไปประยุกตใช)
(Implementation Plan) ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ
ของโครงการ
26 การวิเคราะหทางสถิติ

27 ทักษะด)านชุมชนสัมพันธ

ความสามารถในการกําหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห
ข)อมูลทางสถิติ รวมทั้งสามารถนําสถิติที่เหมาะสมมาใช)ในการวิเคราะหข)อมูล
ได) ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผลข)อมูลจากการวิเคราะหด)วยหลักการทาง
สถิติ
การวางแผนและกําหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก$อให)เกิดสังคมภายใน
โครงการที่มีความอบอุ$น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบร)อยให)สอดคล)องต$อสภาวการณต$างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พร)อมทั้งการสร)างความสัมพันธที่ดี เพื่อก$อให)เกิดความร$วมมือ
ระหว$างองคการกับสมาชิกโครงการเป;นอย$างดี
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28

29

30
31
32
33
34
35
36

37
38

คํานิยาม
ทักษะการบริหารงาน
การอธิบายได)ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทํางานในด)านงานจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจ)าง
รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให)มีความถูกต)องทั้งในด)านปริมาณ
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล$งผู)ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน
จัดซื้อให)มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทักษะการติดต$อ
การติดต$อเพื่อรับและส$งข)อมูล ข$าวสาร หรืองานกับผู)อื่นทั้งภายในและภายนอก
ประสานงาน
หน$วยงานได)ถูกต)องครบถ)วนทันตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข)อมูล
ข$าวสารและให)คําแนะนําแก$ผู)อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต$อสื่อสารได)อย$างมี
ประสิทธิภาพ
ทักษะด)านเลขานุการ
ความสามารถในการจัดพิมพเอกสาร จดหมายโต)ตอบ อํานวยความสะดวก
ให)แก$ผู)บริหารขององคการและผู)มาติดต$องาน ตลอดจนช$วยแก)ไขปIญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการให)เป;นไปด)วยความรวดเร็วและราบรื่น
ความละเอียดรอบคอบ
ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะหถึงปIญหาหรืออุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นไว)ล$วงหน)าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข)อมูล
และรายละเอียดต$าง ๆ ทั้งของตนเองและผู)อื่นได)
มนุษยสัมพันธ
ความสามารถในการสร)างและรักษาความสัมพันธที่ดีให)เกิดขึ้นกับบุคคลต$าง ๆ
ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ เพื่อเปCาหมายในการทํางานร$วมกันและ
เพื่อผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน$วยงานและองคการ
การควบคุมอารมณและ ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณและบุคลิกภาพที่
บุคลิกภาพ
แสดงออกได)อย$างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู)อื่นได)ในสถานการณหรือ
เหตุการณที่แตกต$างกันไป
ความคิดสร)างสรรค
การนําเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร)างสรรคงานใหม$ๆ ซึ่งนําไปสู$การออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม$ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ
ขาย รวมถึงการส$งเสริมภาพลักษณให)กับองคการ
ความคิดเชิงกลยุทธ
ความเข)าใจในทิศทาง เปCาหมาย และกลยุทธของหน$วยงานและองคการ พร)อม
ทั้งความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินงานให)สอดคล)อง
และรองรับกับกลยุทธทั้งของหน$วยงานและองคการ
ความคิดเชิงวิเคราะห
ความเข)าใจในการกําหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ หรือปIญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห และแยกแยะแจกแจง
ข)อมูลออกเป;นปIจจัยย$อย ๆ เช$น สาเหตุ ผลลัพธ ผลกระทบ ข)อเสนอแนะ และ
ผู)ที่เกี่ยวข)อง เป;นต)น ได)อย$างเป;นระบบ
การเรียนรู)และพัฒนาอย$าง การตื่นตัวต$อการศึกษาหาความรู)ใหม$ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให)มีความรู)
ต$อเนื่อง
และเพิ่มขีดความสามารถให)แก$ตนเองอย$างต$อเนื่องตลอดเวลา
จิตสํานึกด)านบริการ
การให)ความสําคัญกับลูกค)าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต)องการ
และสร)างความพึงพอใจให)กับลูกค)าอยู$ในระดับสูงอยู$เสมอ ด)วยมาตรฐานการ
ให)บริการที่ดี
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39 ความน$าเชื่อถือได)

40 จิตสํานึกด)านสิ่งแวดล)อม
สุขภาพและความ
ปลอดภัย

คํานิยาม
ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได)รับมอบหมายให)บรรลุผลสําเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค)น และค)นหาข)อมูลและรายละเอียดต$าง ๆ
เพื่อที่จะให)ได)ข)อมูลที่ถูกต)อง ครบถ)วนสมบูรณ และตรงประเด็นแก$ผู)อื่นทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ
การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล)อมในการทํางาน
โดยปฏิบัติให)เป;นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กําหนดอย$างเคร$งครัด

ภาคผนวก

