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บทท่ี 1  
บทนํา  

 1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ  สามารถแขงขันได  ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และ

ระดับสากล  เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน  ซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน 
(Globalization) โดยตองอาศัยความรู  ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการ บริหารจัดการท่ี
ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด ยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 5  พฤศจิกายน  2545 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล  มีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมาย
หนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หนาท่ีของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดีโดยองคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวน
ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด ) กําหนด เชน การพัฒนา ดานความรู
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได  หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความ
จําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ี
จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และ
เพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา เห็นวามีความเหมาะสม การ
พัฒนาพนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถ เลือกใช
วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  
หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด ) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตน
สังกัด  รวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน  2545 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล  ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล   ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  นั้น        
  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  อําเภอ คําเข่ือน
แกว  จังหวัดยโสธร  จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2559 ข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก   เปนเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก 
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(1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไป เชน ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของนโยบายตางๆ เปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานบริหารงานบุคคล งาน
วิเคราะห งานการเงิน งานดานชาง ฯ 

(3) ดานการบริหาร  ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเปนตน 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอ่ืนไดยอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลลุมพุกจึงไดจัดทํา 
แผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ 2559  ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เปน
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร  อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก   ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารให
ครบถวน ทันสมัย  ซ่ึงไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดย
ขอมูลควรแสดงแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน ความตองการ  ความ
คาดหวัง และความตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอม
ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนา รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร  อันเปน
สภาพแวดลอมภายในองคกร ซ้ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา 
ปจจุบันบุคลากรในองคกรสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตท้ังนี้  โดยใชเทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน 
ไดแกจุดแข็ง (Strength  - S) จุดออน (Weak - W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส ( Oppotunity - 
O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เปนเครื่องมือ 
จุดแข็ง        
1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีใกล  อบต. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยายท่ี การเดินทางสะดวกทํางาน  
    เกินเวลาได   
2.  มีอายุเฉลี่ย ๒๕- 5๕ ป  เปนวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว  
3.  มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี                            
๔.  มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียดรอบคอบ          
๕.  เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว   โดยใชความสัมพันธสวนตัวได  
๖.  บุคลากรมีมนุษยสัมพันธดี  
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จุดออน  
1.  มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลองคการ  
2.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
3.  ขาดความกระตือรือรน 
4.  ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลักไมทํางานเปนทีม 
5.  ใชระบบเครือญาติมากเกินไป มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวก การดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยาก              
6.  ไมศึกษาความรูเพ่ิมเติม 
7.  ไมปรับตัวใหเขากับการทํางานในปจจุบันท่ีตองใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

โอกาส 
1. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทําใหรูสภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี  มีความใกลชิด  
    คุนเคยกับประชาชน ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานไดงาย                                                      
2.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.  อุทิศตนไดตลอดเวลา    
3.  บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี , ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 
4. อบต.  ใหการสงเสริมและสนับสนุนเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ 

อุปสรรค 
1.ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน  ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  ความรูท่ีมี  
    จํากัด  ทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะทํางานไดครอบคลุมภารกิจของ อบต.  
2. พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 
3. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในบริการสาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ                                                      
 

2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา  
2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ

พัฒนาตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด ( Conceptual 
Skills) เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ( Human Skills) เพ่ือบริหารและ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล 
 2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน ( Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  และโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
กระทรวงและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหาร
และปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
  



 
4 

 

3. เปาหมาย 
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

       1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อันประกอบดวย  คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  และพนักงานจางทุกคน ไดรับ
การพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานอยาง   
นอย  1  ครั้งตอป 
                2. ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางนอยรอยละ  50  ของบุคลากรท้ังหมด 
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลุมพุกทุกคน ท่ีไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
                2. ประชาชนตําบลลุมพุก  ไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  
 คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 

เห็นสมควรใหจัดทํา แผนการพัฒนาบุคลากร โดยใหมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

 1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแต
ละสายงาน ท่ีดํารงอยูตามกรอบแผน อัตรากําลัง 3 ป 

 2) ใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก   ตองไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเห็นสมควร ดังนี้ 

  (1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
  (3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  (4) หลักสูตรดานการบริหาร 
  (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เปนหนวยดําเนินการเอง 

หรือดําเนินการ รวมกับหนวยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน 
และความเหมาะสม ดังนี้ 

 (1) การปฐมนิเทศ 
 (2) การฝกอบรม 
 (3) การศึกษาหรือดูงาน 
 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
 (5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

 4) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุมพุกตอง 
จัดสรร งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอน  
โดยคํานึงถึงความประหยัดคุมคา เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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5. ข้ันตอนการดําเนินงาน  
 5.1 การเตรียมการและการวางแผน  

 1) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 2) พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวา

ผูใตบังคับบัญชาแตละคน สมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ี กําหนดไว 

 3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดาน
ความรูและทักษะ เฉพาะของานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
 5.2 การดําเนินการพัฒนา  

 1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการ พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชา
ควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนด กลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาไดแก การคัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับ พัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนา
โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เชน การใหความรู การ
สับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา 
เปนตน 

 2) วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบ
กับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ  
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  
แผนแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 เริ่มตน  

 1.1 แตงตั้งคณะทํางาน 
 1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 
 1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน  

 1. การเตรียมการและการวางแผน  
  การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชน 
ดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมเชน 

 - การปฐมนิเทศ   
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา 

 - การสับเปลี่ยนหนาท่ีรับผิดชอบ   
- การฝกอบรม  

 - การดูงาน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 - ฯลฯ 
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 2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ  
  จัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จ ความรู
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 
 3. การติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก   ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1) ผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการ 
พัฒนา โดยใหมีการรายงานและบันทึกผลท่ีไดในกรณีท่ีไดมีการสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอก  และ
การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบ กอน-หลังเม่ือผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
  2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
องคประกอบ 1องคประกอบ 2 องคประกอบ 3 องคประกอบ 4 องคประกอบ 5 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มีจิตสํานึกพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง   
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรของ 
อบต.โชคชัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
และมีสมรรถนะที่
สามารถขับเคล่ือน
ภารกิจของ อบต.
โชคชัย  ไดอยางมี
ประสิทธิผล” 

 

1. ทรัพยากรที่ใช 
(Input) 

2. กิจกรรม 
(Process) 

3. ผลผลิต 
(Output) 

4. ผลลัพธ 
(Outcome) 

5. ผลลัพธสุดทาย 
(End Outcome) 

2.1 พัฒนาสมรรถนะจําเปนพื้นฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

3.1 บุคลากรเกงคิด    
(รูวิธีคิด คิดเปน มี

จิตสํานึกที่ดี และมุงมั่น
ที่จะเปนคนดี) 

1.1 บุคลากรที่รับ 
ผิดชอบดานตางๆ 

(Man) 

5.1 ประชาชนเชื่อมั่น
และศรัทธา 

ในการบริหารงาน  
 
 
 
 

5.2 ไดรับความรวมมือ
ในการบริหารงานจาก

ประชาชน 
 
 
 

5.3 สูการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร (Strategy-
Oriented Competency) 

 

3.2 บุคลากรเกงคน 
(เขาใจตนเอง เขาใจคน
อื่น รูวิธีทํางานและอยู
รวมกับคนอื่นอยางมี

ความสุข และมุงมั่นที่จะ
รักคนอื่น รักองคกร) 

3.3 บุคลากรเกงงาน (มี
ความรูและทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิผล) 

องคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหนวยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 
2.4 พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 

Approach) มากกวาวิธีเร่ิมจากภายนอก 
(Outside-In Approach) 

 
2.5 ศึกษาแนวโนมปญหาและนวัตกรรมเพื่อให

ปรับตัวเขากับสถานการณในอนาคตได 
(Proactive Personnel Development Plan) 

 
2.6 กลไกขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากร  
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 
 

     องคประกอบดานการขับเคลื่อน (Driving Force Factors) 

1.2 งบประมาณที่ใช
ในกิจกรรมตางๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาที่ใชเพื่อ
ดําเนินกิจกรรม 
ตางๆ (Time) 

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช 

(Innovation and 
Technology) 
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บทที ่2 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  ได
พิจารณาและ ใหความสําคัญบุคลากรในทุกระดับท้ัง คณะผูบริหาร ,สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  เพ่ือใหไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพท้ังทางดานการปฏิบัติงาน, หนาท่ี ความรับผิดชอบ, ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  

1 หลักสูตรในการพัฒนา  

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 2.  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.  

3.  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. นักจัดการงานท่ัวไป 
7. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ผูอํานวยการกองคลัง 
9. นักวิชาการเงินและบัญชี 
10. เจาพนักงานพัสดุ 
11. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
12. ผูอํานวยการกองชาง 
13. นายชางโยธา 
14. ผูอํานวยการกองการศึกษา  
15. ครูผูดูแลเด็ก 
16. นักพัฒนาชุมช 
17. เจาพนักงานสาธารณสุข 

 
2.  งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2565 
    2.1  หมวดงบดําเนินการ  ประเภทคาใชสอย  รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนา  ของทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
  2.2  หมวดงบดําเนินการ  ประเภทคาใชสอย  โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  อําเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย 
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หลักสูตรการพัฒนา  
(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

0เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
  เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน ๒ กลุม ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เครื่องมือการพฒันาบุคลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 

(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออ่ืนๆ  

ท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรียน                                      

(Non Classroom Training) 

 

ผู้บังคบับัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผูรั้บผิดชอบ 
 

กองฝึกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบ 

 
การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning)ไดแ้ก่ 

 

ความรู้อยูติ่ดตวัไม่นานประมาณ 

๑ – ๒ สปัดาห์ 

 
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) 

การเรียนรู้ระยะสั้น   (Short 

Term Learning) 
 



 

010 
 

0ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 

0เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 0ลักษณะเฉพาะ 0วัตถุประสงค/เปาหมาย 

0๑. การฝกอบรมในหองเรียน    
0   (Classroom Training) 
 

0เนนการเรียนรูจากผูเรียนหลากหลาย
กลุมงาน/ตําแหนงงาน โดยมีสํานักงาน
ปลัด อบต. (งานบริหารงานบุคคล) ทํา
หนาท่ีดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 

0๑. ปรับปรุงจุดออนหรือขอท่ีตองพัฒนาของ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

0๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเปนจุดแข็งของ
บุคลากรใหดีข้ึนกวาเดิม 

0๓. เตรียมความพรอมสําหรับตําแหนงงานท่ี
สูงข้ึน ทําใหผูบังคับบัญชาและบุคลากรเกิด
ความมั่นใจวาจะสามารถรับผิดชอบงานท่ี
ไดรับมอบหมายเมื่อไดรับการเลื่อนตําแหนง
งานในอนาคต 

0๔. ใชเปนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเดน 

(Talented People) หรือผูสืบทอด

ตําแหนงงาน (Successors) ท่ีจะกาวข้ึนสู
ตําแหนงงานระดับบริหารตอไป 

0๒. การสอนงาน 
0(Coaching) 
 

0เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไม
จําเปนจะตองอยูในภาคสนามเทาน้ัน 
อาจจะเปนการสอนงานนอกภาคสนาม 
โดยสวนใหญหัวหนางานโดยตรงจะทํา
หนาท่ีสอนงานใหกับบุคลากร 

1. 0เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 
0ผูสอนช้ีใหเห็นแนวทางแกไข และใหบุคลากรคิด

แกไขปญหาตอเอง 
2. 0เพ่ือพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมใหพรอม

กอนท่ีจะเลื่อนตําแหนง ผูสอนตองทบทวน
ผลงาน ความสามารถท่ีมีอยู และกําหนด
เปาหมายในการสอนงาน  โดยเนนการ
พัฒนาความสามารถในตําแหนงท่ีบุคลากร
จะเลื่อนข้ึนไป 

0๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ผูสอนจะตองคนหาความสามารถท่ี
โดดเดน/ ท่ีตองปรับปรุง และจัดลําดับ
ความสําคัญของความสามารถท่ีจะตองพัฒนา 
หรือตองการเสริมและพัฒนา 

0๓. การฝกอบรมในขณะ 
0   ทํางาน  
(On the Job Training  
    : OJT) 
 

0เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝกปฏิบัติ
จริง โดยมีผูสอนท่ีเปนหัวหนางานหรือ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
ประกบเพ่ืออธิบายและช้ีแนะ ซึ่ง
เครื่องมือน้ีจะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับ
การสอนงาน 

0ใชสําหรับบุคลากรใหมท่ีเพ่ิงเขามาทํางาน 
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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0เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 0ลักษณะเฉพาะ 0วัตถุประสงค/เปาหมาย 

0๔. โปรแกรมองคกรพ่ีเลี้ยง 
    (Mentoring  
    Program) 
 

0เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทํางาน
รวมกับผูอ่ืนภายในองคการ องคการบางแหง

เรียก Buddy Program  ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ี
เลี้ยงท่ีไดรับคัดเลือกใหดูแลเอาใจใส และ
พูดคุยกับบุคลากรอยางไมเปนทางการ 

0๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมให
สามารถปฏิบัติงานรวมกับทุกคนใน
องคการไดอยางมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเขากับองคการ   เพ่ือนรวมงาน 
และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ี
แตกตางจากองคการเดิมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใน
การสรางความสัมพันธ ความคุนเคย และ
บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน รวมท้ังเปน

แบบอยาง (Role Model) ท่ีดีใหแก
บุคลากรใหม 

0๒. เพ่ือชวยบุคลากรท่ีกําลังจะปรับตําแหนง
ใหเติบโตข้ึนในองคการ พ่ีเลี้ยงจะทํา
หนาท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ทํางานรวมถึงขอควรระวังและความ
ขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานใหมท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
0๕.  การเพ่ิมคุณคาในงาน 
(Job Enrichment) 
 

0เนนการมอบหมายงานท่ียาก หรือทาทายมาก
ข้ึน ตองใชความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห 
การวางแผนงานมากกวาเดิมท่ีเคยปฏิบัต ิ

0๑.  Renewal– การทําใหเกิดความแปลก
ใหม ไมใหบุคลากรเกิดความเบ่ือหนาย 
โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน บุคคล
ท่ีจะตองติดตอประสานงานดวย เปลี่ยน
มุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

0๒.  Exploration– การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชํานาญมากข้ึน 
พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางานใหม ๆ 

0๓.  Specialization – การชํานาญในงาน
เปนพิเศษ กอใหเกิดความสามารถในการ
บริหารจัดการงานน้ันท่ีลึกข้ึน ยากและทา
ทายมากข้ึน 
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0เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 0ลักษณะเฉพาะ 0วัตถุประสงค/เปาหมาย 
0๖. การเพ่ิมปริมาณงาน 
   (Job Enlargement) 
 

0เนนการมอบหมายงานท่ีมากข้ึน เปนงานท่ีมี
ข้ันตอนงานคลายกับงานเดิมท่ีเคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเปนงานท่ีแตกตางจากเดิมท่ีเคย
ปฏิบัติ แตงานท่ีไดรับมอบหมายไมยาก
หรือไมตองใชความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก 

0เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะการทํางานใหกับบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในดานการบริหารจัดการ 

(Managerial Competency) ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การบริหารงานท่ีมีปริมาณท่ีมากข้ึนกวาเดิมท่ี
เคยปฏิบัติ ไดแก ทักษะการวางแผนงาน ทักษะ
การบริหารเวลา ทักษะการแกไขปญหาและ
ตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและการ
พัฒนาทีมงาน (เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีทํางาน
เดิม ๆ   ซ้ํา ๆ มาเปนระยะเวลานาน) 
 

0๗.  การมอบหมาย 
0     โครงการ 
    (Project  
Assignment) 
 

0เนนการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไมสามารถทําใหเสร็จ
ภายในวันหรือสองวัน เปนโครงการพิเศษท่ี
บุคลากรจะตองแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ
หรือเปนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนจากงานประจําท่ี
รับผิดชอบ 

0เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุดแข็ง
และจุดออนของบุคลากรจากโครงการท่ี
มอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติ เปนเครื่องมือใน

การฝกทักษะในการทํางาน (Skill-based) 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดานท่ีเก่ียวของในงาน
น้ัน บางองคการนํามาใชในการเลื่อนระดับ
ตําแหนงงาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเดน 
และการหาผูสืบทอดทายาทตําแหนงงาน 
 

0๘.  การหมุนเวียนงาน 
     (Job Rotation) 
 

0เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหน่ึงไปยัง
อีกงานหน่ึง เพ่ือเรียนรูงานน้ัน ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยสวนใหญมักใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ
ผูบริหารกอนการปรับตําแหนง/ระดับ 

0เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเกิดการ
ทํางานท่ีหลากหลายดาน เปนการเสริมสราง
ประสบการณของบุคลากรใหเรียนรูงานมากข้ึน 
จึงเหมาะสําหรับบุคลากรท่ีเตรียมความพรอมใน
การรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน หรือเปนกลุมคนท่ีมี

ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 
 

0๙.  การใหคําปรึกษา 
0     แนะนํา 
(Consulting) 
 

0เนนการใหคําปรึกษาแนะนําเมื่อบุคลากรมี
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีรับผิดชอบ หัวหนา
งานจะตองทําหนาท่ีใหแนวทาง เคล็ดลับ 
และวิธีการเพ่ือใหบุคลากรสามารถแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ันได 

0เพ่ือใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร
ดวยการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 
และนํามากําหนดแนวทางในการแกไขปญหา
รวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูบังคับบัญชาจะตอง
นําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหบุคลากรมีแนวทางในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนกับตนเองได มี ๓ ลักษณะ ไดแก  
0- การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร 
0- การปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
0- การสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะและ
ความรูตางๆ 
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0เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 0ลักษณะเฉพาะ 0วัตถุประสงค/เปาหมาย 
0๑๐. การติดตาม/สังเกต 
 (Job Shadowing) 
 

0เนนการเรียนรูงานจากการเลียนแบบ และ
การติดตามหัวหนางานหรือผูรูในงานน้ัน ๆ 
เปนเครื่องมือท่ีไมตองใชเวลามากนักในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร เน่ืองจาก
บุคลากรจะตองทําหนาท่ีสังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหนางาน 

0เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นสภาพแวดลอม ทักษะท่ี
จําเปนตองใชในการทํางาน ขอบเขตงานท่ี
รับผิดชอบ การจัดการงานท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึง
การแสดงออกและทัศนคติของแมแบบหรือ Role 

Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 

Experienced) ระยะเวลาตั้งแตหน่ึงวันไปจนถึง
เปนเดือนหรือเปนป  มักใชในการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนา
คนเกง หรือใหบุคลากรท่ัวไปไดเรียนรูวิธีการ
ทํางานของผูอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางาน
ของตนเองใหดีข้ึน หรือใชในการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career 
Path) 

0๑๑.  การทํากิจกรรม 
 (Activity) 
 

0เนนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไมตอง
มีระยะเวลาหรือข้ันตอนการดําเนินงานมาก
นัก ความสําเร็จของเครื่องมือดังกลาวน้ีตอง
อาศัยความรวมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนด 

0เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรวมมือสามัคคีกัน เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกัน
และกัน ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมถึงชวย
สรางบรรยากาศและสรางขวัญกําลังใจท่ีดีในการ
ทํางาน ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกสนุกสนาน
ในระหวางวันทํางาน อันสงผลใหผลผลิตหรือผล
การปฏิบัติงานเพ่ิมสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

0๑๒.  การเรียนรูดวยตนเอง 
(Self Learning) 
 

0เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวยตนเองจาก
แหลง/ ชองทาง การเรียนรูตาง ๆ เชน อาน

หนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work 
Instruction หรือ คนควาขอมูลผาน 

Internet หรือเรียนรูจาก e-Learning 
หรือ สอบถามผูรู เปนตน 

0เพ่ือใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองโดยไมจําเปนตองใชชวงเวลา
ในการปฏิบัติงานเทาน้ัน บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวยตนเองผานชอง
ทางการเรียนรูและสื่อตาง ๆ ท่ีตองการได วิธีน้ี
เหมาะกับบุคลากรท่ีชอบเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ (Self Development) 
โดยเฉพาะกับบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี 

และมีศักยภาพในการทํางานสูง (Talented 
People) 
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0เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 0ลักษณะเฉพาะ 0วัตถุประสงค/เปาหมาย 
0๑๓.  การเปนวิทยากร  
0       ภายใน 
(Internal Trainer) 
 

0เนนการสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถใน
การถายทอด รักการสอนและมีความรูใน
เรื่องท่ีจะสอน โดยมอบหมายใหบุคคล
เหลาน้ีเปนวิทยากรภายในองคการทํา
หนาท่ีจัดอบรมให กับบุคลากรใน
หนวยงาน 
0ตาง ๆ 

0เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ชวยใหบุคลากรได
แสดงผลงานจากการเปนวิทยากรภายในใหกับ
บุคลากรภายในองคการ วิธีน้ีเหมาะสําหรับ
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญหรือรอบรูในงานท่ี
รับผิดชอบ มีความชํานาญในงานเปนอยางมาก 
เชน หัวหนางาน หรือผูบริหาร 
 

0๑๔. การดูงานนอก   
0      สถานท่ี 
(Site Visit) 
 

0เนนการดูระบบและข้ันตอนงานจาก

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

0เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นประสบการณใหม ๆ การ
ไดเห็นรูปแบบการทํางานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
หรือไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ท่ีดีจากองคการ
ภายนอก มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหดีข้ึน วิธีน้ีเหมาะกับบุคลากรตั้งแตระดับ
ผูจัดการข้ึนไป  
 

0๑๕. การใหขอมูล 
0      ปอนกลับ 
(Feedback) 
 

0เนนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจงผลหรือใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากร 
เพ่ือใหบุคลากรปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทํางาน 

0เพ่ือรับฟงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทํางานหรือเรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนของตัวบุคคล
หรือกลุมคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
0- แบบแจงและชักจูง (Tell and Sell) 
0- แบบแจงและรับฟง (Tell and Listen) 
0- แบบรวมแกปญหา (Problem Solving) 
 

0๑๖. การฝกงานกับ 
0      ผูเช่ียวชาญ 
 (Counterpart) 
 

0เนนการฝกปฏิบัติจริงกับผูเช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณในเรื่องน้ัน เปนการฝกงาน
ภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผูเช่ียวชาญ
ใหเขามาฝกงานกับบุคลากรภายใต
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

0เพ่ือใหบุคลากรในระดับผูจัดการ หัวหนางาน 
และบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถ
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดภายใน
ระยะเวลาท่ีจํากัด เพ่ือใหนําความรูท่ีไดรับจาก
ผูเช่ียวชาญมาถายทอดใหกับบุคลากรคนอ่ืน ๆ 
ในองคกรตอไป 
 

0๑๗. การเปรียบเทียบ 
0      กับคูแขง/  
0      คูเปรียบเทียบ 
 (Benchmarking) 
 

0เนนการนําตัวอยางของข้ันตอนหรือ
ระบบงานจากองคการอ่ืนท่ีเปนตัวอยาง 

(Best Practice) มาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือระบบงาน
ปจจุบัน เพ่ือกระตุนจูงใจบุคลากรใหเห็น
ถึงสถานะของหนวยงานเทียบกับองคการ

ท่ีเปน Best Practice 

0เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีดีท่ีสุด หรือได
เทียบเทา หรือดีกวา เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหนางาน หรือบุคลากรท่ีมีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ท่ีมีความพรอมท่ีจะเรียนรูและ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให
เปนไปตามหรือสูงกวามาตรฐานของคูแขง
ภายในหรือภายนอกหนวยงานและองคการ 
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0เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 0ลักษณะเฉพาะ 0วัตถุประสงค/เปาหมาย 
0๑๘. การประชุม/ สัมมนา 
     (Meeting/ Seminar) 
 

0เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองท่ี
หลากหลาย ผูนําการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทสําคัญมากในการกระตุนจูงใจให
ผูเขารวมประชุม/สัมมนานําเสนอความ
คิดเห็นรวมกัน 

0เพ่ือใหเกิดความรูและประสบการณใหม ๆ จาก
ผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคการ เปนการ
เรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือผลงานใหม ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกันใน
หัวขอใดหัวขอหน่ึง 

0๑๙. การใหทุนการศึกษา  
 (Scholarship) 
 

0เนนการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมี
ความรู ประสบการณมากข้ึนจากอาจารย
ผูสอน รวมถึงการสรางเครือขายกับผูเรียน
ดวยกัน ซึ่งบุคคลท่ีไดรับทุนจะตองใชเวลา
การทํางานหรือเวลาสวนตัวในการขอรับ
ทุนจากองคการ 

0เพ่ือใหบุคลากรไดใชชวงเวลาทํางานปกติ หรือ
นอกเวลาทํางานในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
ในระดับท่ีสูงข้ึน โดยศึกษาตอในหลักสูตรท่ีเปน
ประโยชนตอการทํางานปจจุบันของบุคลากร 
หรือการทํางานในอนาคต หรือเปนประโยชนตอ
การเลื่อนระดับหรือตําแหนงงานท่ีสูงข้ึนตอไปใน
อนาคต 



 

16 
แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน พนักงานสวนตําบล   พนักงานสวนตําบล  เขาใจบทบาทและหนาที่
ยังไมเพียงพอ 

เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคตาง ๆในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในดาน
ตาง ๆ เพื่อนําปรับปรุงการดําเนินงานของ อบต.
มาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

21 การอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน 

ต.ค.64- ก.ย.65 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 

2 อบรมบุคลากร จัดโดยสถาบันบุคลากรทองถิ่น 
หรือหนวยงานราชการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นหรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  หรือหลักสูตร 
  อื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานชาง หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา หรือหลักสูตร 
  อื่นที่เกี่ยวของ 

 - เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานสวนตําบล 
 
 

- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
-  เพื่อเสริมสรางความรูในการบริหารงานใน
อํานาจหนาที ่
-  เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน 

 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
(วาง) 

การฝกอบรม 
 
 

ต.ค.64- ก.ย.65 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 
 

 - หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือ 
  หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล  หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือ 
  หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

-  
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
(วาง) 

1 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 



 

17 
แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

 - หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตร 
  อื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได หรือหลักสูตร 
  อื่นที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนายชางโยธา หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 
- หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวของ 

 - เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานสวนตําบล 
 
 

- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
-  เพื่อเสริมสรางความรูในการบริหารงานใน
อํานาจหนาที ่
-  เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน 

1 
(วาง) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

การฝกอบรม 
 
 

ต.ค.64- ก.ย.65 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 
 

3 หลักสูตรกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติราชการ 

- เปนการเพิ่มพูนความรู สามารถปฏิบัติงาน
ไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 

-  เพื่อใหมีความรูความเขาใจกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง 

21 การฝกอบรม 
 

ต.ค.64- ก.ย.65 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 

4 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล - สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล 

- เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่
ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะ และเสนทาง
ความกาวหนาของพนักงานสวนทองถิ่น 

21 การฝกอบรม 
 
 

ต.ค.64- ก.ย.65 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 
 

5 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม -  เปนการสรางความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบล 

-  เพื่อเสริมสรางความรูในดานการทํางานของ
พนักงานสวนตําบล 

บุคลากร
ใหม 

การปฐมนิเทศงาน
โดยผูบังคับบัญชา 

ต.ค.64- ก.ย.65 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 

6 สนับสนุนการศึกษาใหศึกษาตอในระดับ ป.ตรี 
และ ป.โท 

-  เปนการยกระดับความรูของบุคลากรให
สูงขึ้น 

-  เพื่อยกระดับความรูของบุคลากรใหสูงขึ้น 1 การศึกษาตอ ต.ค.64- ก.ย.65  

7 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม - เสริมสรางใหบุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

21 การฝกอบรม ต.ค.64- ก.ย.65 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 

8 โครงการอื่นๆ ที่สามารถกําหนดภายหลังตาม
ความจําเปนและสถานการณ 

-  เปนการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ประสบการณ
และขีดความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรูประสบการณและ
ขีดความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

21 การฝกอบรม ต.ค.64- ก.ย.65 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 
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รายละเอียดของเกณฑที่คาดหวังของตําแหนง 
 

ช่ือเกณฑท่ีคาดหวัง คํานิยาม 

1 ความรูในดานบัญชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
บัญชี รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานบัญชี  ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานบัญชีใหมีประสิทธิภาพ  

2 ความรูในการเปนผูตรวจสอบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนของการเปนผู
ตรวจสอบ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการเปนผูตรวจสอบ  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานการตรวจสอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

3 ความรูในดานงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
งบประมาณ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานงบประมาณ  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  

4 ความรูในดานการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
การเงิน รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานการเงิน  ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานการเงินใหมีประสิทธิภาพ  

5 ความรูในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ

กับงาน HRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานHRDใหมี
ประสิทธิภาพ  

6 ความรูในงานดานระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานบุคคล (HRIS) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง   

ท่ีเก่ียวของกับงาน HRIS   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดาน HRIS 

7 ความรูในดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ

กับงาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดาน HRM ใหมี
ประสิทธิภาพ  

8 ความรูในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับ

งาน IT   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดาน IT ใหมีประสิทธิภาพ  
9 ความรูในดานการ

ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและข้ันตอนการทํางานในดานการตรวจสอบภายใน 
รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ  

10 ความรูในดานกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบขอบังคับ และมาตราตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย  
รวมท้ังการตอบขอซักถามและใหคําปรึกษาแนะนําในประเด็นตาง ๆ  โดยอางอิงถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวของได  

11 ความรูในดานจัดซ้ือจัดจาง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดานงาน
จัดซื้อ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานจัดซื้อใหมีประสิทธิภาพ  
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ช่ือเกณฑท่ีคาดหวัง คํานิยาม 

12 ความรูเก่ียวกับระเบียบ/
ขอบังคับของทางราชการ 

ความเขาใจในระเบียบ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถตอบขอซักถาม

และใหคําแนะนํากับผูอ่ืนเก่ียวกับระเบียบ คําสั่ง และ/หรือสัญญาท่ีเก่ียวของไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจนตรงประเด็น  

13 การใหคําปรึกษา ความเขาใจในความตองการหรือความคาดหวัง และปญหาท่ีเกิดข้ึนของผูอ่ืน รวมถึงการให
คําปรึกษาแนะนําแกผูอ่ืนถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

14 การแกไขปญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ คาดคะเนและวิเคราะหปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนการ
มองการณไกลกอนการตัดสินใจใด ๆ เพ่ือใหการตัดสินใจและการแกไขปญหาไดเปนไป
อยางเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน เปนไปอยางเปนระบบ มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 

15 ความเปนผูนํา 
 

ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดข้ึนของทีมงาน และนําเสนอความคิดเห็นของตนแกสมาชิกใน
ทีม รวมท้ังกระตุนใหทีมงานแสดงออกถึงความเปนผูนําและพรอมท่ีจะนําเสนอความคิดเห็น
ของตนแกสมาชิกในทีม   

16  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 
 (Coaching  
Development Skills) 

การกําหนดกลยุทธ และเปาหมายหรือผลลัพธท่ีตองการจากการสอนงาน รวมท้ังสอนงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีกําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากความแตกตางของผูถูก
สอนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหมๆ ให
เหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จของงานรวมท้ังพัฒนาความรูและทักษะการทํางานของ
ตนเองและผูอ่ืนไดอยางตอเน่ือง 

17 ทักษะในการนําเสนองาน ความสามารถในการนําเสนอขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ ใหกับกลุมผูฟงในระดับท่ี
แตกตางกัน รวมท้ังความสามารถในการเลือกใชสื่อ เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ เพ่ือ
ประกอบการนําเสนองานไดอยางเหมาะสม 

18 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะหทรัพยากรท่ีมีอยูและการคาดการณถึงทรัพยากรท่ีจําเปนจะตองนํามาใชใน
กิจกรรม หรือโครงการท่ีกําหนดข้ึน โดยการวางแผนเพ่ือจัดสรรและใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

19 ทักษะในการคํานวณ ความรูและความเขาใจในวิธีการและข้ันตอนการคํานวณขอมูล รวมท้ังความสามารถใน
การคํานวณและวิเคราะหขอมูลออกเปนประเด็นยอยๆ   ตลอดจนการนําขอมูลท่ีคํานวณ
ไดมาใชในการวางแผน การวิเคราะหและหาแนวทางเลือกในการแกไขปญหาตอไปได 

20 ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร 

ความสามารถในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ และการสรางรูปแบบของ
แบบฟอรม เอกสาร และรายงานตาง ๆ ได รวมถึงการดึงฐานขอมูลจากโปรแกรมองคกร
คอมพิวเตอรเพ่ือนํามาใชประโยชนในการทํางานอ่ืน ๆ ตอไปได 

21 ทักษะในดานการเงิน การคาดการณและบริหารการเงินของหนวยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช
เงินใหเกิดประโยชนและเปนตามงบประมาณท่ีจัดสรรไว 

22 การรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือคนหาขอมูล รวมท้ัง
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการคนหาและจัดเก็บขอมูล  ตลอดจน
การวิเคราะหหาขอสรุปจากขอมูลท่ีรวบรวมไดอยางเปนระบบ 

23 ทักษะในการใชภาษา ความสามารถในการเลือกใชคําพูดและสํานวนภาษาในการนําเสนองานใหเหมาะสมกับ
เน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังความสามารถในการเลือกใชศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับสาย
งานของตนและสายอ่ืน ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

24 การบริหารงานสํานักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบํารุงรักษาขอมูล เอกสาร และอุปกรณตาง 
ๆ ท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนความตองการขององคกรและหนวยงานได 
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25 การบริหารโครงการ  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรตาง ๆ ท่ีใชในโครงการ  

รวมท้ังการนําแผนปฏิบัติการดังกลาวไปประยุกตใช (Implementation Plan)  
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 

26 การวิเคราะหทางสถิติ ความสามารถในการกําหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
รวมท้ังสามารถนําสถิติท่ีเหมาะสมมาใชในการวิเคราะหขอมูลได ตลอดจนสามารถแปล
และสรุปผลขอมูลจากการวิเคราะหดวยหลักการทางสถิต ิ

27 ทักษะดานชุมชนสัมพันธ 
 

การวางแผนและกําหนดข้ันตอนการพัฒนาโครงการ เพ่ือกอใหเกิดสังคมภายใน
โครงการท่ีมีความอบอุน เข็มแข็ง และมีความสัมพันธท่ีดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบรอยใหสอดคลองตอสภาวการณตางๆ ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง พรอมท้ังการสรางความสัมพันธท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือ
ระหวางองคการกับสมาชิกโครงการเปนอยางดี 

28 ทักษะการบริหารงานจัดซื้อจัด
จาง 

การอธิบายไดถึงแนวคิด หลักการ และข้ันตอนการทํางานในดานงานจัดซ้ือ 
รวมท้ังการบริหารจัดการกระบวนการจัดซ้ือใหมีความถูกตองท้ังในดานปริมาณ 
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหลงผูขาย ตลอดจนการปรับปรุงข้ันตอนงาน
จัดซ้ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

29 ทักษะการติดตอประสานงาน การติดตอเพ่ือรับและสงขอมูล ขาวสาร หรืองานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไดถูกตองครบถวนทันตามเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและใหคําแนะนําแกผูอ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

30 ทักษะดานเลขานุการ ความสามารถในการจัดพิมพเอกสาร จดหมายโตตอบ  อํานวยความสะดวก
ใหแกผูบริหารขององคการและผูมาติดตองาน ตลอดจนชวยแกไขปญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น  

31 ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะหถึงปญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ไวลวงหนาเสมอ รวมท้ังความสามารถในการตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ท้ัง
ของตนเองและผูอ่ืนได 

32 มนุษยสัมพันธ ความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนกับบุคคลตาง ๆ ท้ังจาก
ภายในและภายนอกองคการ เพ่ือเปาหมายในการทํางานรวมกันและเพ่ือผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคล หนวยงานและองคการ 

33 การควบคุมอารมณและ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณและบุคลิกภาพท่ีแสดงออกได
อยางเหมาะสมท้ังของตนเองและของผูอ่ืนไดในสถานการณหรือเหตุการณท่ีแตกตางกันไป 

34 ความคิดสรางสรรค 
 

การนําเสนอความคิดริเริ่มเพ่ือสรางสรรคงานใหมๆ  ซ่ึงนําไปสูการออกแบบ
ผลงานท่ีมีความแปลกใหม ทันยุคสมัยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดและการ
ขาย รวมถึงการสงเสริมภาพลักษณใหกับองคการ 

35 ความคิดเชิงกลยุทธ ความเขาใจในทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธของหนวยงานและองคการ พรอมท้ัง
ความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินงานใหสอดคลองและรองรับกับกล
ยุทธท้ังของหนวยงานและองคการ 
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36 ความคิดเชิงวิเคราะห 
 

ความเขาใจในการกําหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ หรือปญหาท่ี
เกิดข้ึน รวมท้ังมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห และแยกแยะแจกแจง
ขอมูลออกเปนปจจัยยอย ๆ เชน สาเหตุ ผลลัพธ ผลกระทบ ขอเสนอแนะ และ
ผูท่ีเก่ียวของ เปนตน ไดอยางเปนระบบ 

37 การเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

การตื่นตัวตอการศึกษาหาความรูใหม ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีความรูและเพ่ิมขีด
ความสามารถใหแกตนเองอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

38 จิตสํานึกดานบริการ การใหความสําคัญกับลูกคาท้ังภายในและภายนอก โดยตอบสนองความตองการและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาอยูในระดับสูงอยูเสมอ ดวยมาตรฐานการใหบริการท่ีด ี

39 ความนาเช่ือถือได ความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จ รวมท้ัง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบคน และคนหาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 
เพ่ือท่ีจะใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และตรงประเด็นแกผูอ่ืนท้ังภายในและ
ภายนอกองคการ 

40 จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
สุขภาพและความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรฐานและวิธีการท่ีกําหนดอยางเครงครัด 
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