แผนพัฒนาบุคลากร

ประจาปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

คานา
การจั ด ท าแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบ้ านเก่ า นั้ น ได้
คานึงถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบีย บแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยได้กาหนด
หลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดั บ สากล เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ ง การแข่ ง ขั น ไร้ พ รมแดน
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตาบลต้องดาเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด เช่น การ
พัฒ นา ด้านความรู้พื้น ฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้ องฝึกอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้
สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา เห็นว่ามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล ลงวัน ที่ 6 ธัน วาคม 2545 กาหนดให้ องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลจัด ท า
แผนการพัฒ นาบุ คลากร เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อ
ใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาบุ คลากรขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านเก่า เป็ นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
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(1) ด้านความรู้ ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ งาน ได้ แก่ ความรู้ที่ เกี่ย วข้ องกับ การปฏิ บั ติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งาน
วิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริห าร ได้ แก่ รายละเอียดที่ เกี่ยวกับ การบริห ารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิ บั ติ งาน เช่น จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต เพื่ อประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดย
ข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความ
คาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศั กยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒ นาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่ มีผ ลต่อการพั ฒ นา รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อ น จุดแข็งของบุ คลากรในองค์กร อัน เป็ น
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า
ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการ
วางแผนพัฒ นาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
ได้แก่จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)
และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ
จุดแข็ง
1. มีภูมิลำเนำอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต. บุคลำกรมีควำมรักถิ่นไม่ต้องกำรย้ำยที่ กำรเดินทำงสะดวกทำงำน
เกินเวลำได้
2. มีอายุเฉลี่ย 30 - 50 ปี เป็นวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
3. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๔. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียดรอบคอบ
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
๖. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ดี
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดอ่อน
มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
ขาดความกระตือรือร้น
ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ทางานเป็นทีม
ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวก การดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก
ไม่ศึกษาความรู้เพิ่มเติม
ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการทางานในปัจจุบันที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

โอกาส
1. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี มีความใกล้ชิด
คุ้นเคยกับประชาชน ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี , ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
4. อบต. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
อุปสรรค
1. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้ที่มี
จากัด ทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทางานได้ครอบคลุมภารกิจของ อบต.
2. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
2.1 เพื่อพัฒ นาบุ คลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการ
พัฒ นาตนเองเพื่ อให้ รู้ วิธีคิดอย่ างมีร ะบบ รู้วิธีคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual
Skills) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุ ณ ค่ า ของผู้ อื่ น มี ทั ก ษะในการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น (Human Skills) เพื่ อ บริ ห ารและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
2.3 เพื่อพัฒ นาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิ บั ติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริห ารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทอง และโครงการภายใต้แ ผน
ยุ ทธศาสตร์ก รมส่ งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น เพื่ อ ให้ มีค วามพร้อมในการขั บเคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ของ
กระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหาร
และปฏิบั ติงานตามภารกิจ หลั ก ของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ ให้ ความร่ว มมื อและประสานงานขั บเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุ ค ลากรในสั งกั ดองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบ้ านเก่ า ประกอบด้ ว ย คณะผู้ บ ริห าร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับ
การพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี
2. ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่าทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนตาบลบ้านเก่า ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒ นาบุคลากรขององค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านเก่า
เห็ น สมควรให้ จั ดท า แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยให้ มีข อบเขต เนื้ อหาครอบคลุ ม ในมิ ติด้ านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่
ละสายงาน ที่ดารงอยู่ตามกรอบแผน อัตรากาลัง 3 ปี
2) ให้ บุคลากรขององค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านเก่า ต้องได้รับการพัฒ นาความรู้
ความสามารถใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า เป็นหน่วยดาเนินการ
เอง หรือดาเนิ น การ ร่วมกับหน่ วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒ นาวิธีใดวิธีห นึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความ
จาเป็น และความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่าต้อง
จัดสรร งบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน
โดยคานึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาโดยการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ดู ว่ า
ผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชาแต่ล ะคน สมควรต้องได้รับการพั ฒ นาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบั ติงานได้ ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้
3) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะ เฉพาะของานในแต่ล ะตาแหน่ ง ด้านการบริห าร ด้านคุณ สมบัติส่ วนตัว และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
5.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชา
ควรนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา
โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา
เป็นต้น
2) วิธีพัฒ นาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบ
กับ หน่ วยราชการอื่น หรือว่าจ้ างองค์กรเอกชนที่ มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็ น ผู้ ดาเนิน การ
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
แผนแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
1.3 กาหนดประเภทของความจาเป็น
1. การเตรียมการและการวางแผน
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชน
ดาเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
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2. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ ทราบถึงความสาเร็จ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
3. การติดตามและประเมินผล
การติด ตามและประเมิน ผลการการพั ฒ นาบุ คลากร คณะกรรมการจั ดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการ
พัฒนา โดยให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก และ
การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนา
แล้ว
2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7
กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan)
องค์ประกอบ 1

องค์ประกอบ 2

องค์ประกอบ 3

องค์ประกอบ 4

1. ทรัพยากรที่ใช้
(Input)

2. กิจกรรม
(Process)

3. ผลผลิต
(Output)

4. ผลลัพธ์
(Outcome)

1.1 บุคลากรที่รับ
ผิดชอบด้านต่าง ๆ
(Man)
1.2 งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ
(Budget)

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้
(Innovation and
Technology)

5. ผลลัพธ์สุดท้าย
(End Outcome)

2.1 พัฒนาสมรรถนะจาเป็นพื้นฐาน (Intrinsic

Competency)

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (StrategyOriented Competency)
2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหน่วยงาน

(Routine-Oriented Competency)

2.4 พัฒนาโดยวิธีเริ่มจากภายใน (Inside-Out

1.3 เวลาที่ใช้เพื่อ
ดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ (Time)

องค์ประกอบ 5

Approach) มากกว่าวิธีเริ่มจากภายนอก
(Outside-In Approach)

2.5 ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรมเพื่อให้

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้
(Proactive Personnel Development Plan)
2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร

3.1 บุคลากรเก่งคิด

(รู้วิธีคิด คิดเป็น มี
จิตสานึกที่ดี และมุ่งมั่น
ที่จะเป็นคนดี)
3.2 บุคลากรเก่งคน
(เข้าใจตนเอง เข้าใจคน
อื่น รู้วิธีทางานและอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข และมุ่งมั่นที่จะ
รักคนอื่น รักองค์กร)
3.3 บุคลากรเก่งงาน (มี

ความรู้และทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล)

4.1 บุคลากร
มีจิตสานึกพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ
อบต.บ้านเก่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ อบต.
บ้านเก่า ได้อย่างมี
ประสิทธิผล”

5.1 ประชาชนเชื่อมั่น

และศรัทธา
ในการบริหารงาน

5.2 ได้รับความร่วมมือ

ในการบริหารงานจาก
ประชาชน
5.3 สู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน

(Driving Mechanism of Personnel
Development Plan)

องค์ประกอบด้านการขับเคลือ่ น (Driving Force Factors)

องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิท์ ี่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors)
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บทที่ 2
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้
พิจารณาและให้ความสาคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า เพื่อให้ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตาแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
1. หลักสูตรการพัฒนา
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดงบดาเนิน งาน ประเภทค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดบ้านเก่า
2.2 แผนงานบริหารงานคลัง หมวดงบดาเนิน งาน ประเภทค่าใช้สอย รายการค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
2.3 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดงบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.4 แผนงานระดั บ ก่ อ นวั ย เรีย นและประถมศึ ก ษา หมวดงบด าเนิ น งาน ประเภทค่ าใช้ ส อย
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดงบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
2.6 แผนงานส่งเสริมการเกษตร หมวดงบดาเนินงาน ประเภทค่ าใช้สอย รายการรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools)
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
(Development Tools)

การฝึ กอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training)

งานการเจ้าหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ความรู ้อยูต่ ิดตัวไม่นานประมาณ
๑ – ๒ สัปดาห์
การเรี ยนรู ้ระยะสั้น (Short

Term Learning)

เครื่องมืออื่นๆ
ที่ไม่ใช่การฝึ กอบรมในห้องเรียน
(Non Classroom Training)
ผู้บังคับบัญชาหรื อหัวหน้ างานและบุคลากรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
การเรี ยนรู ้ระยะยาว (Long Term Learning) ได้แก่
การสอนงาน (Coaching)
การฝึ กอบรมในขณะทางาน (On the Job Training : OJT)
โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ ยง (Mentoring Program)
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทากิจกรรม (Activity)
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self Learning)
การเป็ นวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback)
การฝึ กงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญ (Counterpart)
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking)
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar)
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship)
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

ลักษณะเฉพาะ

๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training)

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลาย
กลุ่มงาน/ตาแหน่งงาน โดยมีสานักงาน
ปลัด อบต. (งานบริหารงานบุคคล) ทา
หน้าทีด่ าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

๒. การสอนงาน
(Coaching)

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จาเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนามเท่านั้น
อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนาม
โดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะทา
หน้าที่สอนงานให้กับบุคลากร

๓. การฝึกอบรมในขณะ
ทางาน

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผสู้ อนที่เป็นหัวหน้างานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
ประกบเพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
การสอนงาน

(On the Job Training
: OJT)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม
๓. เตรียมความพร้อมสาหรับตาแหน่งงานที่
สูงขึ้น ทาให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรเกิด
ความมั่นใจว่าจะสามารถรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
งานในอนาคต
๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น
(Talented People) หรือผู้สืบทอด
ตาแหน่งงาน (Successors) ที่จะก้าวขึ้นสู่
ตาแหน่งงานระดับบริหารต่อไป
1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
ผูส้ อนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้
บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อม
ก่อนที่จะเลื่อนตาแหน่ง ผู้สอนต้องทบทวน
ผลงาน ความสามารถที่มีอยู่ และกาหนด
เป้าหมายในการสอนงาน โดยเน้นการ
พัฒนาความสามารถในตาแหน่งทีบ่ ุคลากร
จะเลื่อนขึ้นไป
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผูส้ อนจะต้องค้นหาความสามารถที่
โดดเด่น/ ที่ต้องปรับปรุง และจัดลาดับ
ความสาคัญของความสามารถที่จะต้องพัฒนา
หรือต้องการเสริมและพัฒนา
ใช้สาหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทางาน
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตาแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อ
สอนให้บุคลากรทราบและเรียนรูเ้ กี่ยวกับคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการ
ทางาน (Manual) ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
กับการทางาน (Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ทางานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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๔. โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ยง

(Mentoring
Program)

๕. การเพิ่มคุณค่าในงาน

(Job Enrichment)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทางาน
ร่วมกับผู้อื่นภายในองค์การ องค์การบางแห่ง
เรียก Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะมีพี่
เลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และ
พูดคุยกับบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ

๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในองค์การได้
อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวเข้ากับ
องค์การ เพื่อนร่วมงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่แตกต่าง
จากองค์การเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีพี่เลี้ยงทาหน้าที่ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และ
บรรยากาศที่ดีในการทางาน รวมทั้งเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ที่ดีให้แก่
บุคลากรใหม่
๒. เพื่อช่วยบุคลากรที่กาลังจะปรับตาแหน่ง
ให้เติบโตขึ้นในองค์การ พี่เลี้ยงจะทา
หน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ทางานรวมถึงข้อควรระวังและความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากงานใหม่ทไี่ ด้รับ
มอบหมาย

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมาก
ขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริม่ การคิดเชิงวิเคราะห์
การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ

๑. Renewal – การทาให้เกิดความแปลก
ใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย
โดยการเปลีย่ นแปลงลักษณะงาน บุคคล
ที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยน
มุมมองหรือความคิดจากงานเดิม
๒. Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชานาญมากขึน้
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ทางานใหม่ ๆ
๓. Specialization – การชานาญในงาน
เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการ
บริหารจัดการงานนั้นทีล่ ึกขึ้น ยากและท้า
ทายมากขึ้น
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ลักษณะเฉพาะ
๖. การเพิม่ ปริมาณงาน
เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มี
(Job Enlargement) ขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติ แต่งานที่ได้รับมอบหมายไม่ยาก
หรือไม่ต้องใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทางานให้กับบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการ
(Managerial Competency) ที่เพิ่มขึ้นจาก
การบริหารงานที่มีปริมาณทีม่ ากขึน้ กว่าเดิมที่
เคยปฏิบตั ิ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะ
การบริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและการ
พัฒนาทีมงาน (เหมาะสาหรับบุคลากรที่ทางาน
เดิม ๆ ซ้า ๆ มาเป็นระยะเวลานาน)

๗. การมอบหมาย
โครงการ

เน้นการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม่สามารถทาให้เสร็จ
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษที่
บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจาที่
รับผิดชอบ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการที่
มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบตั ิ เป็นเครื่องมือใน
การฝึกทักษะในการทางาน (Skill-based)
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงาน
นั้น บางองค์การนามาใช้ในการเลือ่ นระดับ
ตาแหน่งงาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น
และการหาผูส้ ืบทอดทายาทตาแหน่งงาน

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยัง
อีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ
ผู้บริหารก่อนการปรับตาแหน่ง/ระดับ

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการ
ทางานที่หลากหลายด้าน เป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของบุคลากรให้เรียนรู้งานมากขึ้น
จึงเหมาะสาหรับบุคลากรที่เตรียมความพร้อมใน
การรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่มี
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High

(Project
Assignment)

๘. การหมุนเวียนงาน

(Job Rotation)

Performance and High Potential)
๙. การให้คาปรึกษา
แนะนา

(Consulting)

เน้นการให้คาปรึกษาแนะนาเมื่อบุคลากรมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัวหน้า
งานจะต้องทาหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ
และวิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในการทางาน
และนามากาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้อง
นาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่
- การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นกับบุคลากร
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ต่าง ๆ
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ลักษณะเฉพาะ
๑๐. การติดตาม/สังเกต
เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และ
(Job Shadowing) การติดตามหัวหน้างานหรือผูร้ ู้ในงานนั้น ๆ
เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องทาหน้าที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่
จาเป็นต้องใช้ในการทางาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึน้ จริง รวมถึง
การแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบหรือ Role
Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึง
เป็นเดือนหรือเป็นปี มักใช้ในการพัฒนา
บุคลากรที่มศี ักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนา
คนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการ
ทางานของผู้อื่นเพื่อนามาปรับปรุงการทางาน
ของตนเองให้ดีขึ้น หรือใช้ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร (Career
Path)

๑๑. การทากิจกรรม

(Activity)

๑๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

(Self Learning)

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้อง
มีระยะเวลาหรือขั้นตอนการดาเนินงานมาก
นัก ความสาเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนด

เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกัน
และกัน ทาให้เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน รวมถึงช่วย
สร้างบรรยากาศและสร้างขวัญกาลังใจที่ดีในการ
ทางาน ทาให้บุคลากรเกิดความรูส้ กึ สนุกสนาน
ในระหว่างวันทางาน อันส่งผลให้ผลผลิตหรือผล
การปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัตดิ ้วยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรูต้ ่าง ๆ เช่น อ่าน
หนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work
Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูลผ่าน
Internet หรือเรียนรูจ้ าก e-Learning
หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองโดยไม่จาเป็นต้องใช้ช่วงเวลา
ในการปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่อง
ทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ (Self Development)
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มผี ลการปฏิบัติงานดี
และมีศักยภาพในการทางานสูง (Talented

People)
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๑๓. การเป็นวิทยากร
ภายใน

(Internal Trainer)

๑๔. การดูงานนอก
สถานที่

(Site Visit)

๑๕. การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ

(Feedback)

๑๖. การฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ

(Counterpart)

๑๗. การเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง/
คู่เปรียบเทียบ

(Benchmarking)

ลักษณะเฉพาะ
เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน
การถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู้ใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บคุ คล
เหล่านี้เป็นวิทยากรภายในองค์การทา
หน้าที่จัดอบรมให้ กับบุคลากรใน
หน่วยงาน
ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บุคลากรได้
แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายในให้กับ
บุคลากรภายในองค์การ วิธีนี้เหมาะสาหรับ
บุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความชานาญในงานเป็นอย่างมาก
เช่น หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice)
ในเรื่องที่ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากร
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบ
ความสาเร็จ อันนาไปสู่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การ
ได้เห็นรูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดีจากองค์การ
ภายนอก มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดับ
ผู้จัดการขึ้นไป

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บคุ ลากร
เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทางาน

เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทางานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคล
หรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell)
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen)
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving)

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการฝึกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญผู้เชีย่ วชาญ
ให้เข้ามาฝึกงานกับบุคลากรภายใต้
ระยะเวลาที่กาหนด

เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน
และบุคลากรที่มศี ักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ภายใน
ระยะเวลาที่จากัด เพื่อให้นาความรู้ที่ได้รับจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ
ในองค์กรต่อไป

เน้นการนาตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอื่นที่เป็นตัวอย่าง
(Best Practice) มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือระบบงาน
ปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้เห็น
ถึงสถานะของหน่วยงานเทียบกับองค์การ
ที่เป็น Best Practice

เพื่อหาวิธกี ารปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ดีที่สดุ หรือได้
เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให้
เป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่ง
ภายในหรือภายนอกหน่วยงานและองค์การ
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๑๘. การประชุม/ สัมมนา

(Meeting/ Seminar)

๑๙. การให้ทุนการศึกษา

(Scholarship)

ลักษณะเฉพาะ
เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลีย่ นมุมมองที่
หลากหลาย ผู้นาการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทสาคัญมากในการกระตุ้นจูงใจให้
ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนานาเสนอความ
คิดเห็นร่วมกัน
เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจากอาจารย์
ผู้สอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เรียน
ด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลา
การทางานหรือเวลาส่วนตัวในการขอรับ
ทุนจากองค์การ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการ
เรียนรูจ้ ากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ
รวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกันใน
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทางานปกติ หรือ
นอกเวลาทางานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทางานปัจจุบันของบุคลากร
หรือการทางานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์ต่อ
การเลื่อนระดับหรือตาแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไปใน
อนาคต
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
ที่

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ยังไม่เพียงพอ

2 อบรมบุคลากร จัดโดยสถาบันบุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
- หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง หรือหลักสูตร
อื่นที่เกีย่ วข้อง
- หลักสูตรนักบริหารงานช่าง หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา หรือหลักสูตร
อื่นที่เกีย่ วข้อง
- หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง
- หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนตาบล

วัตถุประสงค์
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานของ
อบต.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อานาจหน้าที่
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
คน
50

1
1
1
(ว่าง)
(ว่าง)
1

-

1
1
1
1
1
1

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

การอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน

ต.ค.64- ก.ย.65

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

การฝึกอบรม

ต.ค.64- ก.ย.65

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

วิธีการพัฒนา

17
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
ที่

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา

หลักการและเหตุผล
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนตาบล

4

- หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตร
อื่นที่เกีย่ วข้อง
- หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หรือ
หลักสูตร อื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนายช่างโยธา หรือหลักสูตรอืน่
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอืน่
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนักวิชาการพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรนักวิชาการเกษตร หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล

5

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

6

สนับสนุนการศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี
และ ป.โท
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

- เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่ องพนักงานส่วนตาบล
- เป็นการยกระดับความรู้ของบุคลากรให้
สูงขึ้น
- เสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
- เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
และขีดความสมารถในการปฏิบัติงานทีส่ ูงขึ้น

3

7
8

โครงการอื่นๆ ที่สามารถกาหนดภายหลังตาม
ความจาเป็นและสถานการณ์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อานาจหน้าที่
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
คน

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

การฝึกอบรม

ต.ค.64- ก.ย.65

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

20

การฝึกอบรม

ต.ค.64- ก.ย.65

3

การฝึกอบรม

ต.ค.64- ก.ย.65

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด
ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

การปฐมนิเทศงาน
โดยผู้บังคับบัญชา
การศึกษาต่อ

ต.ค.64- ก.ย.65

50

การฝึกอบรม

ต.ค.64- ก.ย.65

50

การฝึกอบรม

ต.ค.64- ก.ย.65

1

วิธีการพัฒนา

1
1
1
(ว่าง)
1
5
1
1

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ สามารถปฏิบัตงิ าน
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกีย่ วข้อง
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะ และเส้นทาง
ความก้าวหน้าของพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการทางานของ
พนักงานส่วนตาบล
- เพื่อยกระดับความรู้ของบุคลากรให้สูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ประสบการณ์และ
ขีดความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึน้

บุคลากร
ใหม่
2

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

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

18

รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตาแหน่ง
ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง
1 ความรู้ในด้านบัญชี
2 ความรู้ในการเป็นผูต้ รวจสอบ

3 ความรู้ในด้านงบประมาณ
4 ความรู้ในด้านการเงิน
5 ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

6 ความรู้ในงานด้านระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
บุคคล

คำนิยำม
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
บัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ตรวจสอบ
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านการตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
งบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
การเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านHRDให้มี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้าน

HRIS
7 ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

8 ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9 ความรู้ในด้านการตรวจสอบ
ภายใน

10 ความรู้ในด้านกฎหมาย
11 ความรู้ในด้านจัดซื้อจัดจ้าง

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้าน HRM ให้มี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน IT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงวิธกี ารและขั้นตอนการทางานในด้านการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คาปรึกษาแนะนาในประเด็นต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึง
กฎหมายที่เกีย่ วข้องได้
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้านงาน
จัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

19
ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง
12 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทางราชการ

13 การให้คาปรึกษา
14 การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ

15 ความเป็นผู้นา
16

ทักษะการสอนงานและ
พัฒนางาน

(Coaching
Development Skills)
17 ทักษะในการนาเสนองาน
18 การบริหารทรัพยากร
19 ทักษะในการคานวณ
20 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
21 ทักษะในด้านการเงิน
22 การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล
23 ทักษะในการใช้ภาษา

24 การบริหารงานสานักงาน/
ธุรการ

คำนิยำม
ความเข้าใจในระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถาม
และให้คาแนะนากับผู้อื่นเกีย่ วกับระเบียบ คาสั่ง และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น
ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาทีเ่ กิดขึ้นของผู้อื่น รวมถึงการให้
คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
การมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนาเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกใน
ทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้นาและพร้อมทีจ่ ะนาเสนอความคิดเห็น
ของตนแก่สมาชิกในทีม
การกาหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้งสอนงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากความแตกต่างของผู้ถูก
สอนเป็นสาคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้
เหมาะสมและบรรลุผลสาเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการทางานของ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุม่ ผู้ฟังในระดับที่
แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพื่อ
ประกอบการนาเสนองานได้อย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จาเป็นจะต้องนามาใช้ใน
กิจกรรม หรือโครงการที่กาหนดขึน้ โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการคานวณข้อมูล รวมทั้งความสามารถใน
การคานวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ตลอดจนการนาข้อมูลที่คานวณ
ได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้างรูปแบบของ
แบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูลจากโปรแกรมองค์กร
คอมพิวเตอร์เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการทางานอื่น ๆ ต่อไปได้
การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช้
เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้
การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูล รวมทั้ง
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจน
การวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ
ความสามารถในการเลือกใช้คาพูดและสานวนภาษาในการนาเสนองานให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบารุงรักษาข้อมูล เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงานได้
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25 การบริหารโครงการ

คำนิยำม
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ
รวมทั้งการนาแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan)
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสาเร็จของโครงการ

26 การวิเคราะห์ทางสถิติ
27

28

29

30
31
32
33
34
35

ความสามารถในการกาหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
รวมทั้งสามารถนาสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถแปล
และสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติ
ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์
การวางแผนและกาหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสังคมภายในโครงการที่
มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่องความปลอดภัยและ
ความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างดี
ทักษะการบริหารงานจัดซื้อจัด การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทางานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการ
จ้าง
บริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา
ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
ทักษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้
ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กาหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและให้คาแนะนาแก่
ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะด้านเลขานุการ
ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร
ขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรืน่
ความละเอียดรอบคอบ
ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง
ของตนเองและผู้อื่นได้
มนุษยสัมพันธ์
ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการทางานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ
การควบคุมอารมณ์และ
ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่แสดงออกได้
บุคลิกภาพ
อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป
ความคิดสร้างสรรค์
การนาเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งนาไปสู่การออกแบบผลงานที่มี
ความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการขาย รวมถึงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ
ความคิดเชิงกลยุทธ์
ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการดาเนินงาน และดาเนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับกล
ยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ
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36 ความคิดเชิงวิเคราะห์
37 การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
38 จิตสานึกด้านบริการ

39 ความน่าเชื่อถือได้

40 จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม

สุขภาพและความปลอดภัย

คำนิยำม
ความเข้าใจในการกาหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
มีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจงข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ
เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกีย่ วข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ
การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
การให้ความสาคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี
ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด

