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การจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตำบลตูมนั้น ได้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน
หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้าน
ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูมต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็ น สิ่ งที่ มี ค วามจำเป็ น อย่ างยิ่ งในปั จ จุบั น ซึ่ งเป็ น ยุ ค แห่ งการแข่ งขัน ไร้พ รมแดน (Globalization)
โดยต้ อ งอาศั ย ความรู้ ความสามารถของบุ ค ลากร องค์ ค วามรู้ และการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมากำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ
พนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.ท.จ.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของ
แต่ล ะ องค์การบริห ารส่ ว นตำบลก็ให้ กระทำได้ ทั้ งนี้ องค์ การบริห ารส่ วนตำบลที่ จะดำเนิ นการจะต้อ งใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตร
ตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒ นาพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนา
อื่ น ๆ ได้ และอาจกระทำได้ โ ดยสำนั ก งานคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นตำบล (ก.อบต.) สำนั ก งาน
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.ท.จ.จังหวัด) ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ
แผนการพัฒ นาบุ คลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจั ด ทำแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร ต้ อ งกำหนดตามกรอบของแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา
พนั กงานองค์การบริห ารส่ วนตำบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตำบล กำหนด โดยให้ กำหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่ วนตำบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม จึงได้จัดทำกลยุทธ์
ด้านการบริ ห ารและแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ขึ้น เพื่ อใช้เป็น แนวทางในการ พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
หน่วยงานและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5
ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น

-2(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์
งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) ด้านคุ ณ สมบั ติส่ ว นตั ว ได้แ ก่ การช่ ว ยเสริม บุ คลิ กที่ ดี ส่ งเสริม ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม
จึงได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลคลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการ
บริ ห ารงานบุ คคลของผู้ บ ริห าร อีกทั้ งยังเป็ น การพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ ทั กษะ ทัศ นคติ ที่ ดี คุณ ธรรม
จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจะต้ อ งมี ก ารรวบรวมและจั ด ทำฐานข้ อ มู ล ข่ าวสารให้
ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควร
แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความ
ต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot
analysis การพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ภายใน ได้ แ ก่ จุ ด แข็ ง (Strength - S) จุ ด อ่ อ น (Weak - W) และปั จ จั ย
ภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นำองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุ คลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวั ฒ นธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
/2. จุดอ่อน...

-32. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ และทักษะที่จำเป็นใน
การทำงานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากำลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทำงานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สำคัญต่อประชาชนในพื้นที่
4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสำคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร
.

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง
เพื่อสนับสนุนให้งานดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ได้ใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร
ต่อไป
- นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็ นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ หน่วยงายจึงมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านเวปไชต์ สื่อโซเชียล หน่วยงานราชการ
สถานศึกษา
/การคัดเลือก...

-4การคั ด เลื อ กหน่ ว ยงานได้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร โดยยึ ด หลั กความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะ
ดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกัน ของคณะกรรมการผู้มีความรู้ประสบการณ์ขององค์กรในตำแหน่งนั้น ๆ
เพื่ อให้ ก ารคั ดเลื อ กเป็ น ไปอย่ างโปร่ งใส และมี ค วามเหมาะสมกั บ ตำแหน่ งงาน รวมทั้ งใช้ เทคโนโลยี แ ละ
เครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง
งาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยังยืนขององค์กรต่อไป
- นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
องค์กรมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่า งเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม
นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยใช้ระบบตัวชี้วัดผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากเป้าหมายของ
องค์ ก ร นโยบายผู้ บ ริ ห าร สู่ ร ะดั บ หน่ ว ยงานและบุ ค คลที่ ส อบคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ตลอดจนประเมิ น ขี ด
ความสามารถต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนำไปสู่
การบรรลุ พัน ธกิจ ขององค์กรอย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลต่ อไป และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อ 8 หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท. 0809.3/ ว11 ลงวัน ที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างๆ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ข้อ 38 (3)
- นโยบายบริหารพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลตูม จะได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริห ารและพัฒ นา
บุ ค ลากร เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เกิ ด ความรวดเร็ ว ลดต้ น ทุ น ถู ก ต้ อ ง และเกิ ด
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด เช่น การส่ งประกาศรับ สมัครผ่ านเวปไซต์ สื่ อโซเชียล การสมัค รอบรมออนไลน์ การ
ประชาสั มพั น ธ์ตำแหน่ งว่าง ระบบการควบคุมการปฏิบั ติงาน ระบบข้อมูล บุคลากร กระบวนการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และประเมินการปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน
การวางแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารสวัสดิการ และค่าตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์
โดยใช้ระบบข้อมูลบุคคลกรแห่งชาติ ของกรมส่งเสริมมาสนับสนุนการทำงาน นอกจากนั้นองค์กรได้ใช้ข้อมูล
ต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กร
ประสบความสำเร็จอย่างยังยืนและเป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป
- นโยบายสวัสดิการและผลตอนแทน
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
ตามตำแหน่ ง ความรับ ผิ ด ชอบ สอดคล้ องกั บความสามารถของพนั กงานในทุ กระดับ ในองค์ก ร โดยมีการ
ประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นธรรม
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-5- นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2
ทาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยน แนวความคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของ
พนักงาน และนำผลที่ได้ไปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในรูปแบบกิจกรรม โครงการต่างๆ
นอกจากนั้ น มี การกำหนดนโยบายการสร้างความสั มพั น ธ์และผู ก พั นทุ กระดับ ในองค์ก ร
ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่
ผ่านมา จึงจัดทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมประเมินความพึงพอใจและการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น
โครงการอบรมศึกษาดูงาน กิจกรรมเยี่ยมญาติ กิจกรรมความสำคัญในวันเกิด

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
2.1 เพื่อพัฒ นาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง
และคุณ ค่าของผู้ อื่น มีทักษะในการปฏิสั มพันธ์กับผู้ อื่น (Human Skills) เพื่อบริห ารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล
2.3 เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรให้ มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริห ารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์การบริห ารส่วนตำบล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้อ งถิ่น เพื่อให้ มีความพร้อมในการขับเคลื่ อนยุท ธศาสตร์ของกระทรวงและยุท ธศาสตร์ของกรม
ส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิผ ล รวมทั้ งการบริห ารและปฏิบั ติงานตามภารกิจหลั กของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม อันประกอบด้วย พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ
คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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-63.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูมทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทั กษะ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิบั ติงาน สามารถนำความรู้ที่ ได้ รับ มาใช้ ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
2. ประชาชนตำบลชำนิ ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒ นาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล เห็นสมควรให้
จัดทำ แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การกำหนดหลั ก สู ต รการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นา วิ ธี ก ารพั ฒ นา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสาย
งาน ที่ดำรงอยู่ตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ปี
2) ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตำบลตู ม ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถใน หลักสูตรใดหลักสูต รหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีล ะ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3) วิธีการพัฒ นาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม เป็นหน่วยดำเนินการเอง
หรือดำเนินการ ร่วมกับ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีก็ได้ ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) งบประมาณในการดำเนิน การพั ฒ นา องค์การบริห ารส่ ว นตำบลตำบลตูม ต้องจัดสรร
งบประมาณสำหรับการพัฒ นาบุ คลากรตามแผนการพัฒ นาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
/2) พิจารณา..

-72) พิ จ ารณ าเหตุ ผ ลและความจำเป็ น ในการพั ฒ นาโดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ดู ว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้
3) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะ เฉพาะของานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม

5.2 การดำเนินการพัฒนา
1) การเลื อกวิ ธีพั ฒ นาผู้ อ ยู่ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาที่ เหมาะสม เมื่ อผู้ บั งคั บ บั ญ ชาได้ ข้อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนำ
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น
2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการ พัฒ นาได้ห ลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่ว ย
ราชการอื่น หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น
1.3 กำหนดประเภทของความจำเป็น
1. การเตรียมการและการวางแผน
การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชน
ดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คำปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
2. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ
จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
/3. การติดตาม...

-83. การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ
ผ่านการ ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-9กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Conceptual Framework in Personnel Development Plan)
องค์ประกอบ 1
1. ทรัพยากรที่ใช้
(Input)

1.1 บุคลากรที่รับ
ผิดชอบด้านต่างๆ
(Man)
1.2 งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ
(Budget)

องค์ประกอบ 2
2. กิจกรรม
(Process)

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้
(Innovation and
Technology)

3. ผลผลิต
(Output)

องค์ประกอบ 4
4. ผลลัพธ์
(Outcome)

องค์ประกอบ 5
5. ผลลัพธ์สุดท้าย
(End Outcome)

2.1 พัฒนาสมรรถนะจำเป็นพื้นฐาน (Intrinsic

Competency)

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (StrategyOriented Competency)
2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหน่วยงาน

(Routine-Oriented Competency)

2.4 พัฒนาโดยวิธีเริ่มจากภายใน (Inside-Out

1.3 เวลาที่ใช้เพื่อ
ดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ (Time)

องค์ประกอบ 3

Approach) มากกว่าวิธีเริ่มจากภายนอก
(Outside-In Approach)

2.5 ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรมเพื่อให้

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้
(Proactive Personnel Development Plan)
2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร (Driving

3.1 บุคลากรเก่งคิด (รู้

วิธีคิด คิดเป็น มี
จิตสำนึกที่ดี และมุ่งมั่น
ที่จะเป็นคนดี)

3.2 บุคลากรเก่งคน
(เข้าใจตนเอง เข้าใจคน
อื่น รู้วิธีทำงานและอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข และมุ่งมั่นที่จะ
รักคนอื่น รักองค์กร)
3.3 บุคลากรเก่งงาน (มี

ความรู้และทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล)

4.1 บุคลากร
มีจิตสำนึกพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
มีสมรรถนะ
ที่สามารถ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ
อบต.บ้านไทรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ อบต.
บ้านไทรได้อย่างมี
ประสิทธิผล”

5.1 ประชาชนเชื่อมั่น

และศรัทธา
ในการบริหารงาน

5.2 ได้รับความร่วมมือ

ในการบริหารงานจาก
ประชาชน
5.3 สู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน

Mechanism of Personnel Development
Plan)

องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors)

องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิท์ ี่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors)

บทที่ 2
การจัดทำกลยุทธ์และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การกำหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตำบลตู ม
ได้พิจารณาและ ให้ความสำคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม เพื่อให้
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง การบริหารและคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการ
ดำเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(6) หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
(7) หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร

-11เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools)
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
(Development Tools)

การฝึกอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training)

กองฝึกอบรมเป็นผูร้ ับผิดชอบ
ความรู้อยู่ตดิ ตัวไม่นานประมาณ ๑
– ๒ สัปดาห์
การเรียนรู้ระยะสั้น (Short

Term Learning)

เครื่องมืออื่นๆ
ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน
(Non Classroom Training)
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ
การเรียนรู้ระยะยาว (Long Term Learning) ได้แก่
การสอนงาน (Coaching)
การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT)
โปรแองค์กรพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทำกิจกรรม (Activity)
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
การฝึกงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญ (Counterpart)
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking)
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar)
การให้ทนุ การศึกษา (Scholarship)
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๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training)

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลาย
กลุ่มงาน/ตำแหน่งงาน โดยมีสำนักงาน
ปลัด (งานบริหารงานบุคคล) ทำหน้าที่
ดำเนินการจัดอบรม

๒. การสอนงาน
(Coaching)

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จำเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนามเท่านั้น
อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนาม
โดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะทำ
หน้าที่สอนงานให้กับบุคลากร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม
๓. เตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานที่
สูงขึ้น ทำให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรเกิด
ความมั่นใจว่าจะสามารถรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
งานในอนาคต
๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น
(Talented People) หรือผู้สืบทอด
ตำแหน่งงาน (Successors) ที่จะก้าวขึ้นสู่
ตำแหน่งงานระดับบริหารต่อไป
1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
ผูส้ อนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้
บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อม
ก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่ง ผู้สอนต้องทบทวน
ผลงาน ความสามารถที่มีอยู่ และกำหนด
เป้าหมายในการสอนงาน โดยเน้นการ
พัฒนาความสามารถในตำแหน่งทีบ่ ุคลากร
จะเลื่อนขึ้นไป
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สอนจะต้องค้นหา
ความสามารถที่โดดเด่น/ ที่ต้องปรับปรุง
และจัดลำดับความสำคัญของความสามารถ
ที่จะต้องพัฒนา หรือต้องการเสริมและ
พัฒนา
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๓. การฝึกอบรมในขณะ
ทำงาน

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริง
โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือบุคคลที่ได้รับ
(On the Job Training มอบหมายให้ทำหน้าที่ประกบเพื่ออธิบายและ
ชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่
: OJT)
กับการสอนงาน

๔. โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ยง

(Mentoring
Program)

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

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ใช้สำหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อ
สอนให้บุคลากรทราบและเรียนรูเ้ กี่ยวกับคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure)
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
คู่มือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Rules &
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้
บุคลากรสามารถทำงานตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในองค์การได้
อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวเข้ากับ
องค์การ เพื่อนร่วมงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่าง
จากองค์การเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีพี่เลี้ยงทำหน้าที่ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และ
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมทั้งเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ที่ดีให้แก่
บุคลากรใหม่
๒. เพื่อช่วยบุคลากรที่กำลังจะปรับตำแหน่ง
ให้เติบโตขึ้นในองค์การ พี่เลี้ยงจะทำ
หน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ทำงานรวมถึงข้อควรระวังและความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากงานใหม่ทไี่ ด้รับ
มอบหมาย
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๕. การเพิ่มคุณค่าในงาน
เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทาย
๑. Renewal – การทำให้เกิดความแปลกใหม่
มากขึ
น
้
ต้
อ
งใช้
ค
วามคิ
ด
ริ
เ
ริ
ม
่
การคิ
ด
เชิ
ง
(Job Enrichment)
ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย โดยการ
วิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคย
เปลีย่ นแปลงลักษณะงาน บุคคลทีจ่ ะต้อง
ปฏิบัติ
ติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม
๒. Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชำนาญมากขึน้ พัฒนา
สัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานใหม่ ๆ
๓. Specialization – การชำนาญในงานเป็น
พิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการ
บริหารจัดการงานนั้นทีล่ ึกขึ้น ยากและท้า
ทายมากขึ้น
๖. การเพิม่ ปริมาณงาน

(Job Enlargement)

๗. การมอบหมาย
โครงการ

(Project
Assignment)

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มี
ขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติ แต่งานที่ได้รับมอบหมายไม่ยาก
หรือไม่ต้องใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการ
(Managerial Competency) ที่เพิ่มขึ้นจาก
การบริหารงานที่มีปริมาณทีม่ ากขึน้ กว่าเดิมที่
เคยปฏิบตั ิ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะ
การบริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและการ
พัฒนาทีมงาน (เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงาน
เดิม ๆ ซ้ำ ๆ มาเป็นระยะเวลานาน)

เน้นการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม่สามารถทำให้เสร็จ
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษที่
บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่
รับผิดชอบ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการที่
มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบตั ิ เป็นเครื่องมือใน
การฝึกทักษะในการทำงาน (Skill-based)
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงาน
นั้น บางองค์การนำมาใช้ในการเลือ่ นระดับ
ตำแหน่งงาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น
และการหาผูส้ ืบทอดทายาทตำแหน่งงาน
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๘. การหมุนเวียนงาน
เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยัง
อีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น ตาม
(Job Rotation)
ระยะเวลาที่กำหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ
ผู้บริหารก่อนการปรับตำแหน่ง/ระดับ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการ
ทำงานที่หลากหลายด้าน เป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของบุคลากรให้เรียนรู้งานมากขึ้น
จึงเหมาะสำหรับบุคลากรที่เตรียมความพร้อมใน
การรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่มี
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High

Performance and High Potential)
๙. การให้คำปรึกษา
แนะนำ

(Consulting)

๑๐. การติดตาม/สังเกต

(Job Shadowing)

เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อบุคลากรมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัวหน้า
งานจะต้องทำหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ
และวิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในการทำงาน
และนำมากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้อง
นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่
- การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นกับบุคลากร
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ต่างๆ

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และ
การติดตามหัวหน้างานหรือผูร้ ู้ในงานนั้น ๆ
เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องทำหน้าที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่
จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึน้ จริง รวมถึง
การแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบหรือ Role
Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึง
เป็นเดือนหรือเป็นปี มักใช้ในการพัฒนา
บุคลากรที่มศี ักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนา
คนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการ
ทำงานของผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน
ของตนเองให้ดีขึ้น หรือใช้ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร (Career
Path)
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๑๑. การทำกิจกรรม

(Activity)

๑๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

(Self Learning)

ลักษณะเฉพาะ
เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้อง
มีระยะเวลาหรือขั้นตอนการดำเนินงานมาก
นัก ความสำเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนด

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง
ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน
รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวัญ
กำลังใจที่ดีในการทำงาน ทำให้บุคลากรเกิด
ความรูส้ ึกสนุกสนานในระหว่างวันทำงาน อัน
ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบตั งิ านเพิ่ม
สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด

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

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลา
ในการปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่อง
ทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธี
นี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ (Self Development)
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มผี ลการปฏิบัติงานดี
และมีศักยภาพในการทำงานสูง (Talented

People)
๑๓. การเป็นวิทยากร
ภายใน

(Internal Trainer)

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน
การถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู้ใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บคุ คล
เหล่านี้เป็นวิทยากรภายในองค์การทำหน้าที่
จัดอบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บุคลากรได้
แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายในให้กับ
บุคลากรภายในองค์การ วิธีนี้เหมาะสำหรับ
บุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความชำนาญในงานเป็นอย่าง
มาก เช่น หัวหน้างาน หรือผูบ้ ริหาร
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๑๔. การดูงานนอก
สถานที่

(Site Visit)

๑๕. การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ

(Feedback)

๑๖. การฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ

(Counterpart)

๑๗. การเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง/
คู่เปรียบเทียบ

(Benchmarking)

๑๘. การประชุม/ สัมมนา

(Meeting/ Seminar)

๑๙. การให้ทุนการศึกษา

(Scholarship)

ลักษณะเฉพาะ
เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice)
ในเรื่องที่ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากร
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบ
ความสำเร็จ อันนำไปสู่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป
เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บคุ ลากร
เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทำงาน
เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการฝึกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญผู้เชีย่ วชาญ
ให้เข้ามาฝึกงานกับบุคลากรภายใต้
ระยะเวลาที่กำหนด
เน้นการนำตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอื่นที่เป็นตัวอย่าง
(Best Practice) มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือระบบงาน
ปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้เห็น
ถึงสถานะของหน่วยงานเทียบกับองค์การ
ที่เป็น Best Practice
เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลีย่ นมุมมองที่
หลากหลาย ผู้นำการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทสำคัญมากในการกระตุ้นจูงใจให้
ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนานำเสนอความ
คิดเห็นร่วมกัน
เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจากอาจารย์
ผู้สอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เรียน
ด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลา
การทำงานหรือเวลาส่วนตัวในการขอรับ
ทุนจากองค์การ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การ
ได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดีจากองค์การ
ภายนอก มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดับ
ผู้จัดการขึ้นไป
เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทำงานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคล
หรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell)
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen)
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving)
เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน
และบุคลากรที่มศี ักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ภายใน
ระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ
ในองค์กรต่อไป
เพื่อหาวิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ดีที่สดุ หรือได้
เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให้
เป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่ง
ภายในหรือภายนอกหน่วยงานและองค์การ
เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการ
เรียนรูจ้ ากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ
รวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกันใน
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทำงานปกติ หรือ
นอกเวลาทำงานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานปัจจุบันของบุคลากร
หรือการทำงานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์ต่อ
การเลื่อนระดับหรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไปใน
อนาคต
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567
ที่

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

1 อบรมสัมมนาผู้บริหาร พนักงานและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนผู้นำ
ชุมชน

ผู้บริหาร พนักงานสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และผู้นำ เข้าใจบทบาทและหน้าที่
ยังไม่เพียงพอ

2 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารและพนักงาน

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยังเข้าใจ
ระเบียบและการปฏิบัติไม่ชัดเจน

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆเพื่อนำปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผา่ นมาและ
แนวทางการปฏิบัติที่ถกู ต้อง

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา

- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่,
ระเบียบกฏหมายที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่,
ระเบียบกฏหมายที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการเงินและบัญชี
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านก่อสร้างของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดก็บรายได้
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อำนาจหน้าที่

3 อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดโดยสถาบันบุคลากรท้องถิ่น
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
- อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์ฯ
- อบรมหลักสูตรจนท/จพง. การเงิน ฯ
- อบรมหลักสูตรช่าง/นายช่าง
- หลักสูตรจนท./จพง. ธุรการ
- อบรมหลักสูตรนักวิชากรคลัง
- อบรมหลักสูตรนายก รองนายก ประธานสภา
เลขาฯ

เป้าหมาย
คน

วิธีการพัฒนา

ร้อยละ
80

อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน

บุคลากร
ทุกคน

ประชุม

1

การฝึกอบรม

1

การฝึกอบรม

1

การฝึกอบรม

1

การฝึกอบรม

1

การฝึกอบรม

1

การฝึกอบรม

5

การฝึกอบรม

งบประมาณ

-

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

ต.ค.64 - ก.ย.67

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี

ต.ค.64 - ก.ย.67

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี

ต.ค.64 - ก.ย.67

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567
เป้าหมาย
คน

วิธีการพัฒนา

บุคลากร
ทุกคน

การฝึกอบรม

บุคลากร
บรรจุใหม่

การปฐมนิเทศงาน
โดยผู้บังคับบัญชา

ที่

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

4

อบรมบุคลากรที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนางานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

- เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่ องพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการทำงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล

- เป็นพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่ องพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล

- เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล

บุคลากร
ทุกคน

- โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล

- เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ประสบการณ์และขีด
ความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

บุคลากร
ทุกคน

- โครงการอื่นๆ ที่สามารถกำหนดภายหลังตาม
ความจำเป็นและสถานการณ์

- เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ประสบการณ์และขีด
ความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

บุคลากร
ทุกคน

5

6

7

8

งบประมาณ

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

ต.ค.64 - ก.ย.67

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี

ต.ค.64 - ก.ย.67

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี

การฝึกอบรม

ต.ค.64 - ก.ย.67

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี

การศึกษาดูงาน

ต.ค.64 - ก.ย.67

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี

การฝึกอบรม

ต.ค.64 - ก.ย.67

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี

-
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1 ความรู้ในด้านบัญชี
2 ความรู้ในการเป็นผู้
ตรวจสอบ
3 ความรู้ในด้านงบประมาณ
4 ความรู้ในด้านการเงิน
5 ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

6 ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
บุคคล
7 ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

8 ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9 ความรู้ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน
10 ความรู้ในด้านกฎหมาย

คำนิยาม
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้าน
บัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ตรวจสอบ
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้าน
งบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้าน
การเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านHRDให้มี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน HRIS
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน HRM ให้มี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน IT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงวิธกี ารและขั้นตอนการทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึง
กฎหมายที่เกีย่ วข้องได้
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ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านงาน
จัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ ความเข้าใจในระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถาม
ข้อบังคับของทางราชการ และให้คำแนะนำกับผู้อื่นเกีย่ วกับระเบียบ คำสั่ง และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น
ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาทีเ่ กิดขึ้นของผู้อื่น รวมถึงการให้
การให้คำปรึกษา
คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ
การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
การมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ
ความเป็นผู้นำ
ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนำเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกใน
ทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้นำและพร้อมทีจ่ ะนำเสนอความคิดเห็น
ของตนแก่สมาชิกในทีม
ทักษะการสอนงานและ
การกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้งสอนงาน
พัฒนางาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากความแตกต่างของผู้ถูก
สอนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้
(Coaching
เหมาะสมและบรรลุผลสำเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของ
Development Skills)
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะในการนำเสนองาน ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุม่ ผู้ฟังในระดับที่
แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพื่อ
ประกอบการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากร
กิจกรรม หรือโครงการที่กำหนดขึน้ โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการคำนวณข้อมูล รวมทั้งความสามารถใน
ทักษะในการคำนวณ
การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ ตลอดจนการนำข้อมูลที่คำนวณ
ได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้
ทักษะการประนีประนอม ความสามารถในการกำหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที่จะนำเสนอให้กับคู่กรณีทั้งภายใน
และ/หรือภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนีประนอม
กับผู้อื่นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองฝ่าย
ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้างรูปแบบของ
ความสามารถในการใช้
แบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูลจากโปรแองค์กร
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอื่น ๆ ต่อไปได้
ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงานใหม่ ๆ โดยการดึงฐานข้อมูลที่มีอยู่มา
การบริหารจัดการ
ใช้เพื่อจัดทำเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้อื่นได้
ฐานข้อมูล
การบริหารจัดการรายงาน ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการนำ
โปรแกรมองค์กรคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทำและจัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและ
และเอกสาร
รายงานต่าง ๆ ได้

11 ความรู้ในด้านจัดซื้อ
13

16
19

20
24

25
26
27
28
29
30
31

คำนิยาม
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32 ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษ
33 การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
35 ทักษะในด้านการเงิน
34 การรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล
35 การสัมภาษณ์เพื่อการ

คัดเลือก
36 ทักษะในการใช้ภาษา

38 การบริหารงานสำนักงาน/
ธุรการ

39 การบริหารโครงการ
42 การวิเคราะห์ทางสถิติ
43 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์

46 ทักษะการบริหารงานจัดซื้อ

47 ทักษะการติดต่อประสานงาน

คำนิยาม
ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน
และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึง
ความสามารถในการใช้ การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้
อุปกรณ์ / เครื่องมือต่าง ๆ
การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช้
เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้
การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูล รวมทั้ง
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจน
การวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ
การกำหนดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการ
คัดเลือกผู้สมัครแต่ละครั้ง
ความสามารถในการเลือกใช้คำพูดและสำนวนภาษาในการนำเสนองานให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบำรุงรักษาข้อมูล เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงานได้
การจัดทำแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ
รวมทั้งการนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan)
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
ความสามารถในการกำหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
รวมทั้งสามารถนำสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถแปล
และสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติ

การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสังคมภายใน
โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างดี
การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทำงานในด้านงานจัดซื้อ
รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน
จัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-23ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง

48 ทักษะด้านเลขานุการ
49 ความละเอียดรอบคอบ
50 มนุษยสัมพันธ์
56 การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ
56 ความคิดสร้างสรรค์

คำนิยาม
ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น
ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง
ของตนเองและผู้อื่นได้
ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการทำงานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ
ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่แสดงออกได้
อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป

การนำเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ
ขาย รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ

57 ความคิดเชิงกลยุทธ์

ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับกล
ยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ

57 ความคิดเชิงวิเคราะห์

ความเข้าใจในการกำหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ

55 การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
การให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี
ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการทีก่ ำหนดอย่างเคร่งครัด

ต่อเนื่อง
56 จิตสำนึกด้านบริการ

57 ความน่าเชื่อถือได้

58 จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

สุขภาพและความปลอดภัย

