




  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ๓ ป 
(ปีงบประมาณ  2561- 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลโพนทอง 

อำเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 



  

คำนำ 
 
 

            ขาราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐไปสู
เปาหมายและสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน ขาราชการจึงตอง 
เปนผูทีมี ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามท่ีทางราชการตองการ และจากสภาวการณใน 
โลกปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาทำใหระบบราชการมีความจำเปนท่ีจะตองมีการปรับตัวเพื่อ 
ใหสามารถบริหารประเทศ๒๕๖๐ โดยใชแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563  ซึ่งใชแนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ

สวนทองถ่ินพ.ศ.2558 -2560 ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงาน

บุคคล  เปนมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพพนักงานใน หนวยงานใหเป็น

บุคลากรทีมีความรู ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใต หลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี รวมทั้งเสริมสรางใหพนักงานในหนวยงานโดยเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 

ภาครัฐ และประโยชนสุขของประชาชน 
 
 

 
เทศบาลตำบลโพนทอง 
   สิงหาคม  2560



  

 

สารบัญ 
 
 
       หนา 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) ๑ 

๒.  แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลโพนทอง ๑๙ 

- สวนท่ี ๑ หลักการและเหตุผล ๑๙ 

สวนท่ี ๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย ๒๐ 

สวนท่ี ๓ หลักสูตรการพัฒนา และวิธีการพัฒนา ๒๓ 

สวนท่ี ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการ ๓๑ 

สวนท่ี ๕ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา ๓๒ 

สวนท่ี ๖  การติดตามและประเมินผล ๓๓

   สวนท่ี ๗   ผูท่ีรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร         ๓๔ 

- ระยะเวลากจิกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ. 2561 –2563 ๓๖ 

- แผนปฏิบัติการพัฒนาพนกังานเทศบาล  

พนักงานจางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ๔๓ 

- แผนปฏิบัติการพัฒนาพนกังานเทศบาล 

พนักงานจางปงบประมาณ พ.ศ.2562 ๔๗ 

- แผนปฏิบัติการพัฒนาพนกังานเทศบาล  

พนักงานจางปงบประมาณ พ.ศ.2563 ๕๑ 
 
 

ภาคผนวก 

- ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) 
- สำเนาส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ.2561 – 2563 

- สำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ป 
(ปงี บประมาณ 2561 – 2563) และคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 -2563  



  
๑ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2561 -2563 ) ของเทศบาลตำบลโพนทอง 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑. บมเพาะ ปลูกฝัง และเสริมสรางใหพนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง และพนักงานจางเป็น มือ

อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณในการปฏิบัติราชการ เพือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และ

สังคมท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชนสูงสุด 

๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 18  พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ไดกำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี 

พัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติทีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำใหการปฏิบัติ 

หนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาน้ัน ตองพฒันาทัง ๕ ดาน ไดแก 

๒.๑ ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
โดยท่ัวไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงานนโยบายตางๆ เป็นตน 

๒.๒ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ไดแก ความรูความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานของตำแหนงหนึ่งตำแหนงใด โดยเฉพาะ งานฝึกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง 
๒.๓ ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดทีเกียวกับการบริหารงานและการบริการ 

ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมองหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นตน 

๒.๔ ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน 
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทำงาน การส่ือสารและสื่อความหมาย 

การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เป็นตน 

๒.๕ ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ 

ปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
 
 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตำบลโพนทองจึงไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563 ข้ึน เพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการ

บริหารงาน บุคคลของผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม

ของบุคลากร เทศบาลตำบลโพนทองในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 



  

๒ 
 

๒. วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลโพนทอง 

“บุคลากรคุณภาพ” 

)คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร(  
 
 

๓. พันธกิจ 
 
 
เสริมสรางพัฒนาขาราชการและพนักงานจางทุกระดับ ไปพรอมกับการปรับกลไกการบริหารงาน 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยยึดประชาชนเป็นศูนยกลาง 
 
 
๔. เปาประสงค 

๔.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพนทองอันประกอบดวยพนักงานเทศบาลและพนักงานจางทุกคน 

ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน โดย สามารถปฏิบัติงานให

สอดคลองกับความจำเปนในการปฏิบัติภารกิจในปจจุบัน และเตรียมความพรอมสำหรับอนาคต เพื่อใหไดปริมาณงานท่ี

ไดดำเนินการของแตละตำแหนงงาน รอยละ 100 
๔.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ 

บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพนทองทุกคนท่ีไดเขารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู ทักษะ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน อยางเป็น 
มืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณในการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามแนวทางการบริการกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเก่ียวของ 

๕.๑ แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

ในบริบทของประเทศในปจจุบันท่ีตองเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญท้ังใน 
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลใหภาครัฐของไทยตองมีการ 

ปรบัตัวเพื่อใหกาวทันสมาชิกประเทศ ในภูมิภาคเดียวกัน และเพื่อการปฏิสัมพันธกันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย 

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ซึ่งมีแนวยุทธศาสตรและนโยบายในการบูรณา 

การการทำงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว ไดกำหนด 

ประเด็นยุทธศาสตรไว ๔ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจาก 
ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การลดคามเหล่ือมล้ำ (Inclusive Growth) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การเติบโตท่ีเป็นมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth) 



๓  
 
 
 
 
 
Process) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal 
 
 
เปาหมายของการยกระดับขีดความสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ๓ ประเด็น 

๑. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติหนาท่ี ภารกิจท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน 

๒. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๓. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบุคลากรภาครัฐท่ีมุงหวัง 

๑.  มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการทำงาน ดังนี้ 

๑.๑ มุงผลสัมฤทธ์ิ เนนการท างานแบบบูรณาการ โดยทำงานท้ังเชิงรุก และเชิงรับ 
โดยจัดทำยุทธศาสตรรวมของหนวยงาน รักษาสมดุล รักษาประโยชนของภูมิภาค 

๑.๒ ทำงานเป็นทีม เนนการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน แลกเปล่ียนขอมูล 

เพื่อติดตามสถานการณของหนวยงานตลอดเวลา 

๑.๓ มีความรูเชิงลึกในภารกิจท่ีตนเองปฏิบัติ รูเขา รูเรา ในประชาคมอาเซียน รวมไปถึง 

ส่ิงท่ีควรทำส่ิงท่ีไมควรทำในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน รูในแงยุทธศาสตรองคกร ผลกระทบจากนโยบาย

ท่ี เกี่ยวของกับอาเซียน และรูทักษะตางๆ เชน การเจรจา การประชุมตางๆ และมีความโปรงใส มีมาตรฐานใน

การทำงาน เขาใจและปรับใชวิธีการทำงาน ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค 

๒.  มีความเป็นนานาชาติ (International) 

๒.๑ มีความเป็นกวางทางความคิด คิดเชิงบวกกบับริบทนานาชาติ ตัวอยางคือ การเห็น 
ประโยชนจากการเปดการคาเสรี รูหลักสากลนิยมมากพอทีจะสามารถสรางสมดุล ระหวางผลประโยชนของ 

ประเทศ 

๒.๒ มีความคิดเชิงบวก เห็นประโยชนในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน สรางสมดุล 
ในการรักษาความสัมพันธกับประเทศสมาชิก และประเทศมหาอำนาจ เคารพในความแตกตาง และความ 

หลากหลายของประชาคม 

๒.๓ มีทักษะในการทำงานในบริบทสากล พูด เขียน อาน ภาษาอังกฤษและภาษา 
ประเทศเพื่อนบาน เขาใจวัฒนธรรม ธรรมเนียม การเจรจากับประเทศสมาชิก มีความยืดหยุนในผลประโยชนของ 

ประเทศ ขณะเดียวกันก็ยืดหยุนตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

๓.  มีความเป็นผูสนับสนุน (Facilitator) 
๓.๑ มีภาวะผูนำเชิงรุก มียุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการนำภาคสวนอื่นๆของสังคม 

ตระหนักและเขาถึงผลประโยชนจากประชาคมอาเซียนอยางเทาเทียม เพื่อใหทุกภาคสวนทำงานรวมกัน 

เพื่อประโยชนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการแขงขัน 
๓.๒ กรใหบริการท่ีเปนเลิศ  ไมมีอุปสรรค เพื่ออำนวยความสะดวกใหผูรับมาตรฐานใน 

การใหบริการในระดับมาตรฐานสูสากล โปรงใส 

๔.  เป็นผูนำการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
๔.๑ มีการต่ืนตัวในการรับรูเกี่ยวกับอาเซียนท้ังในวงกวางและในเชิงลึก 



๔  
 
 
 

๔.๒ สามารถคิด ริเริ่ม และมีความพรอมท่ีจะเผชิญหนากับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ 

เกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเส่ียงได 

๕.๒ แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ 

๑. การบริหารงานภาครัฐท่ีประสบผลสำเร็จ ประกอบดวยการมีผูนำท่ีมีสมรรถนะสูง มีผูปฏิบัติ 

งานท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติท่ีเหมาะสม และมีการบริหารจัดการท่ีดี 

๒. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐตองมีการจำแนกกลุมเปาหมาย และกำหนดเปาหมายการพัฒนา 
ท่ีชัดเจน  

 
๓. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐตอง เกิดความคุมคาและตรงตามภารกิจของรัฐและความตองการ 

ของผูไดรับการพัฒนา 
 

๕.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาขาราชการใหเป็นคนดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาขาราชการทุกระดับใหสามารถเป็นผูนำการเปล่ียนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางศักยภาพขาราชการใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานใน 
บริบทของอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ สรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนา 

๕.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสรางธรรมา 
ภิบาลสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสรางกลุมผูนำ 

และองคกรสุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรี (Organization Integrity) 

กลยุทธท่ี ๑.๑ ยกยองขาราชการ/ผูนำรุนใหมในการขับเคล่ือนคุณธรรม 

กลยุทธท่ี ๑.๒ สรางองคการท่ีสุจริตและศักด์ิศรี   (Organization Integrity) 

กลยุทธท่ี ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนกัการเมืองทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการ 

ลูกจางประจำและพนักงานจางในรูปแบบตางๆ 

กลยุทธท่ี ๒.๑ ปลกจิตสำนึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระ 

บรมราโชวาท 
 
 
 
กลยุทธท่ี ๒.๒ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก 

ขาราชการ และพนักงานจาง 

กลยุทธท่ี ๒.๓ สรางศูนยกลางในการวิจัย สำรวจ ใหคำปรึกษาแนะนำและ



๕ 
 

 
ขอมูลขาวสารดานธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
พนักงานจางอยางเขมแข็ง 

กลยุทธท่ี ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการและ 
 
 
 
กลยุทธท่ี ๒.๕  กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับ 

ประชาคมอาเซียน และสูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธท่ี ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง 

โอน ยาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
และพนักงานจาง 

 
 
 
กลยุทธท่ี ๓.๒ ขับเคล่ือนจรรยาบรรณขาราชการไปสูการปฏิบัติ 

กลยุทธท่ี ๓.๓ ขับเคล่ือนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลแกขาราชการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนฐาน 

ทางดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี ๔.๑ เปิดโอกาสใหขาราชการเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย 

และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 
กลยุทธท่ี ๔.๒ เปิดใหประชาชน และหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมและ 

การติดตามสถานการณการทำงานของเทศบาล 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2561 -2563  ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล  ตาม 
มติ ก.ถ. ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
 

๕.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563  ของเทศบาลตำบลโพนทอง 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๑.๑ แผนงานพัฒนาความรูในองคกร 

๑.๒ แผนงานจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหนวย 
งานตางๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลโพนทอง 

๑.๓ แผนงานพัฒนาบุคลากร 

๑.๔ แผนงานดานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ/ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 
ภายใน/ภายนอกหนวยงาน  

 
๑.๕ แผนงานพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการฝึกอบรม 

๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น(หลักสูตรกลาง) 

๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตาง ๆ (หลักสูตรเฉพาะดาน) 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา แผนงานจัดการ

ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการพฒันากำลังคน แผนงานสรางเครือขาย

ความรวมมือในการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนประเ ด็น ยุทธศาสตรจังหวัด 

วิเคราะหการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths : s) 

๑.  ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสำคัญในการพฒันาบุคลากรโดยการใหทุนการศึกษาตอ 

๒.  บุคลากรมีการพฒันาตนโดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
๓.  บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขยายขนาดใหญข้ึน 

๔.  พนักงานเทศบาลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางท่ัวถึง มีการติดต้ังระบบอินเตอรเน็ต 

ภายในสำนักงาน 
จุดออน (Weaknesses : W) 

๑.  พนักงานเทศบาลขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

๒.  พนักงานเทศบาลยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
๓.  พนักงานเทศบาลขาดความรูความเขาใจเรื่องวินัย 

๔.  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจำกัด 

๕.  จำนวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจางทำงานไดเฉพาะตำแหนงตัวเองและไมสามารถทำงานแทน

กันได ปริมาณงานลนคน 
โอกาส (Opportunities : O) 

๑.  ผูบริหารใหความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากร 

๒.  พนักงานเทศบาลเขาถึงระบบสารสนเทศเชนการคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เป็นตน 
๓.  พนักงานเทศบาลมีโอกาสเติบโตในสายงาน 

๔.  พนักงานเทศบาลมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน 

๕.  เทศบาลตำบลโพนทองมียุทธศาสตรรวมกันในการพฒันาบุคลากร เชน การอบรมรวมกัน 
อุปสรรค (Treat : T) 

๑. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 

2.    การจำกัดในเรื่องของงบประมาณ 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู ทักษะ ทัศนคติทีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 

ในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. เพื่อใชเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลการของเทศบาล 
๓. เพื่อเป็นแนวทางใหผูบริหารใชเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร 
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ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร 

๑.  กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในองคกร 

๒.  บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนำพาองคกรกาวสูความเป็นเลิศ 
๓.  ชวยเสริมสรางองคกรสูความสำเร็จ 

๔.  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกจิของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารเพื่อใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม 

วัตถุประสงค (Objective) ทีวางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ (Result based management) 
และการจัดทำขอตกลงวาดวยผลงาน (Performance agreement) ในองคกร 

๕.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารท่ีจะตองบริหารในเชิง 

เปรียบเทียบระหวางปัจจัยนำเขา (input) กับผลลัพธ (Outcome) ท่ีเกิดข้ึน  โดยมีการทำ Cost – benefit 
analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆ เทียบกับประโยชนทีไดรับ 
รวมท้ังจัดทำเปาหมายการทำงานและวัดผลงานของแตละบุคคล (individual scorecard) ท่ีเช่ือมโยงระดับองคกร 
(Organization scorecards) 

 
ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลกร 

๑.  พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการท างานอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.  เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน 

๓.  พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ 

องคกร   ( developing and maintaining a Quality of work life that make employment the 
organization desirable) 

๔.  ชวยส่ือวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน (Communication HRM rising 

policies and strategies to all employees) 
๕.  ชวยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม(heaping to 

maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

๖.  พนักงานเทศบาลไดรับการสงเสริมใหเรียนรูท้ังในและนอกระบบ 
 

ความตองการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

๑.  เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง(Responsiveness) ตอ 
ความตองการของประชาชน และพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ตอการพัฒนาชีวิต 

ของประชาชน 

๒.  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการ 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จส้ินจุดบริการใกลตัวประชาชน 

๓.  ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ซึ่งไดแกการ 

ปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey) 
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ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลโพนทองเห็นสมควรใหจัดทำ แผนการพฒันา 

บุคลากร โดยใหมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
๑) การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ 

ในการ พัฒนาพนักงานเทศบาล  ใหมีความสอดคลองกับตำแหนงและระดับตำแหนงในแตละสายงาน ท่ีดำรงอยู 

ตามกรอบแผนอัตรากำลัง  ๓  ป 
๒) ใหบุคลากรของเทศบาลตำบลโพนทอง ตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถใน หลักสูตรใด 

หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปีละ ๑ ครั้ง  ผูบริหารทองถ่ินพิจารรา  ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

(๓) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง 

(๔) หลักสูตรดานการบรหิ าร 
(๕) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

๓) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหเทศบาลตำบลโพนทอง เป็นหนวยดำเนินการเอง หรือดำเนินการ 

รวมกับ ก.ท.จ. จังหวัดกาฬสินธุ   หรือหนวยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจำเป็น 
และความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 

(๒) การฝึกอบรม 
(๓) การศึกษาหรือดูงาน 

(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 

(๕) การสอนงาน การใหคำปรึกษาหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 
๔) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา เทศบาลตำบลโพนทองตองจัดสรร งบประมาณสำหรับ

การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอนโดยคำนึงถึงความประหยัดคุมคา เพื่อให

การ พัฒนาบุคลากรเป็นไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน การเตรียมการ

และการวางแผน 

๑) แตงต้ังคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพฒันาบุคลากร 

๒) พิจารณาเหตุผลและความจำเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชา 

แตละคน สมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได 
ตามมาตรฐานท่ี กำหนดไว 

๓) กำหนดประเภทของความจำเป็น ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ 

ทักษะ เฉพาะของานในแตละตำแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมจริยธรรม 
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การดำเนินการพัฒนา 

๑) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเป็นประโยชน 

ตอการ พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจำเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนำขอมูลเหลาน้ัน 
มาพิจารณากำหนด กลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจำเปนตองไดรับการพัฒนาไดแก การคัดเลือก 

กลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับ พัฒนา และเลือกประเด็นทีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ 

พัฒนาไดหลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม 

การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นตน 

๒) วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดยเลือกแนว 

ทางการ พัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับหนวยราชการ 
อื่น หรือวาจาง องคกรเอกชนท่ีมีความรูความชำนาญเฉพาะดานเป็นผูดำเนินการ 

รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้

แผนภาพแสดงขันตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

๑.๑ แตงต้ังคณะทำงาน 

๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
๑.๓ กำหนดประเภทของความจำเป็น 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือรวมกันเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมเชน 

- การปฐมนิเทศ 
- การสอนงาน การใหคำปรึกษา 

- การสับเปล่ียนหนาท่ีรับผิดชอบ 

- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 
หนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชน 

จัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบถึงความสำเร็จ ความรูความสามารถ 

และผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 

ของเทศบาลตำบลโพนทอง   ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาสินธุ เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ  ลงวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2545  ในการ

ติดตามและประเมินผล

 



 

๑.๑ บุคลากรที่รับ 
ผิดชอบดานตางๆ 

(Man) 

  
๑.๒ งบประมาณที่ใช 

ในกิจกรรมตางๆ 
(Budget) 

  

๑.๓ เวลาที่ใชเพ่ือ 
ดำเนินกิจกรรม 
ตางๆ (Time) 

  

๑.๔ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยที ี่ใช 

(Innovation and 
Technology) 

 

  
๒.๖ กลไกขับเคลือนแผนพัฒนาบุคลากร (Driving 

Mechanism of Personnel Development 
Plan) 

 

๓.๑ บุคลากรเกงคิด 
(รูวิธีคดิ  คดิ เป็น มี 

จิตสำนึกที่ดี และมุงมั่น 
ที่จะเป็นคนดี) 

  
๓.๒ บุคลากรเกงคน 

(เขาใจตนเอง เขาใจคน 
อ่ืน รูวิธีทำงานและอยู 
รวมกับคนอ่ืนอยางมี 

ความสุข และมุงมั่นที่จะ 

รักคนอ่ืน รักองคกร) 
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กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 

 องคป์ระกอบ  ๑ องคประกอบ  ๒ อง คประกอบ  ๓ องคประกอบ  ๔ องคประกอบ  ๕  
 

๑. ทรัพยากรท่ีใช 

(Input) 

๒. กิจกรรม 
(Process) 

๓.ผลผลิต 
(Output) 

๔. ผลลัพธ 

(Outcome) 

 
๕. ผลลัพธสดุ ทาย 
(End Outcome) 

 
 

๒.๑ พัฒนาสมรรถนะจำเป็นพื้นนฐาน 
(Intrinsic Competency) 

 
๒.๒ พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร (Strategy- 

Oriented Competency) 
 

๒.๓ พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหนวยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 
๒.๔ พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 

Approach) มากกวาวิธีเร่ิมจากภายนอก 
(Outside-In Approach) 

 
๒.๕ ศึกษาแนวโนมปัญหาและนวัตกรรมเพ่ือให 

ปรับตัวเขากับสถานการณในอนาคตได 
(Proactive Personnel Development Plan) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ บุคลากรเกงงาน (มี 
ความรูและทักษะในการ 
บริหารและปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิผล) 

 
 

๔.๑ บุคลากร มี
จิตสำนึกพัฒนา 
ตนเองอยาง 
ตอเน่ือง มี
สมรรถนะ ที่
สามารถ ขบัเคลือ่น 
ยุทธศาสตรของ 
ทต.โพนทองได
อยางมี 
ประสิทธิภาพ และ 
มีสมรรถนะที่ 
สามารถขบัเคลือ่น 
ภารกิจของ ทต. 
ทองไดอยางมี 
ประสิทธิผล” 

 
 

๕.๑ ประชาชนเชื่อมั่น 
และศรัทธา ในการ

บริหารงาน 
 
 
 
 
 

๕.๒ ไดรับความรวมมือ 
ในการบริหารงานจาก 

ประชาชน 
 
 
 

๕.๓ สูการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 
 

องคประกอบดานการขับเคลื่อน (Driving Force Factors) องคป์ระกอบด้านผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดจากการขบัเคล่ือน (Result Factors) 
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       ยทุธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลโพนทอง 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

๑ .๑ แผนงานพัฒ นาความรู ใน   

องคกร 

- การดำเนนิงานของคณะกรรมการ 

พัฒนา ร ะ บ บ ร า ช ก า ร แ ล ะ 

ยุทธศาสตรกำลังคนเทศบาลตำบล 
โพนทอง 

๑.๒ แผนงานจัดทำระบบแผนและ  
 
 
 
 
 
 

 

- กองงาน/สวนราชการในเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ก อ งง าน /ส วน ร าช ก าร สั ง กั ด 

ประสานการพัฒนาระบบราชการ 

กองงานตางๆ ในสังกัดเทศบาล 

ตำบลโพนทอง 

- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน 

สังกัด ตำบลโพนทอง สามารถจัดทำ เทศบาลตำบลโพนทองจัดทำ 
 แผนปฏิบัติการ เพือ่เปนแนวทางใน แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใน สั ง กั ด  

 ปีงบประมาณ 2561 -2563  

  

- ทุกกองงาน/หนวยงานมีการหา 
 

- การห าความ จำเป็ น (Training ความจำเปน(Training Need) และ - ทุกกองงานจัดใหมีการหาความ 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร มีเอกสารแสดงข้ันตอนการหาความ จำเป็นเบ้ืองตน (Training Need) 

จำเป็นในการพฒันาบุคลกรในสังกัด ในการพัฒนาบุคลากรและใชเป็น 

เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนในการจัดทำ ขอมูลในการจัดทำแผนการพฒันา 

 แผนพัฒนาบุคลากร บุคลากรในสังกัด 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

- การประชุมประสานแผนพัฒนา -  มี แ ผ น ก า ร พั ฒนา บุค ล าก ร - จัดประชุมกองงาน/หนวยงาน 

บุคลากร ประจำปีงบประมาณของทุกกอง จั ด ทำ  แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
 งาน/หนวยงาน ปีงบประมาณ 2561-2563 
 - มีแนวทางการประสานการพัฒนา  

 บุ ค ล ก ร ป ระ จำ ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  

 2561 -2563  

 - มี ฐ าน ข อ มู ล บุ ค ล าก ร ท่ี เป็ น - ทุกกองงาน/หนวยงาน จัดทำ  

- การจัดระบบฐานขอมูลบุคลากร ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกกองงาน/ ขอ มู ล บุคล าก รใน สังกั ดให เป็ น 
เทศบาลตำบลโพนทอง หนวยงานในสังกัด พื้นท่ีเทศบาล ปัจจุบันครบถวนและสามารถนำมา 

ตำบลโพนทอง ปรับใชไดทันที 

๑.๓ แผนงานดานการบริหารงาน  
 
 
 

- มีการแตงต้ังรับโอน (ยาย) 

 

 
 
 
 

- ทุกกองงานจัดทำขอมูลบุคลากร 

บุคลากร 

- การแต ง ต้ังรับโอน (ยาย ) 

 ภายในสังกัด/กอง สังกัดทุกระดับ/กอง ในสังกัดใหเป็นปจจบุ ันครบถวนและ 
  สามารถนำมาปรับใชไดทันที 

 
 

- การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการ 

 
 

- มีการเล่ือนข้ันเ งินเ ดือน 

 
 

- จั ง ห วั ด เ ล่ื อ น ข้ั น เงิ น เ ดื อ น 

ในสังกัด ขาราชการในสังกัด ขาราชการทุกระดับในสังกัดและให 
  ขอ คิดเห็นป ระกอ บ การแต ง ต้ัง 
  ข าร าช ก าร ร ะ ดั บ หั ว ห น าส ว น 
  ราชการ 

 

- การดำเนนิการทางวินัย 
 

- มีการดำเนินการทางวินัย 
 

- น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ส า ม า ร ถ 
  ดำ  เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย สำ  ห รั บ 
  ขาราชการทองถ่ินและบุคลกรใน 
  สังกัด 

 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร 
 

- มี ก าร ส ร ร ห าแ ล ะ เ ลื อ ก ส ร ร 
 

- ดำเนินการคัดเลือกและสอบ

 ในสังกัด บุคลากรในสังกัด ใหครบทุกอัตรา บุคลากรในสังกัดใหครบทุกอัตรา 
ตำแหนงงานท่ีวาง ตำแหนงงานท่ีวาง 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

๑.๔ แผนงานดานพัฒนาบุคลากร   

ศึกษ า ดู งา น ภ า ย ใน /ภ า ย น อ ก 

หนวยงาน 

 
 

- โครงก ารพั ฒ นาบุคลก ร โดย 
 

- มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ 
 

- มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ 

ก าร ศึ ก ษ าดู ง าน / ฝึ ก อ บ ร ม กั บ การอบรมดูงานกับหนวยงานใน การอบรมดูงานกับหนวยงานใน 
หนวยงาน ประเทศ ประเทศ 

   
   

๑.๕ แผนงานพัฒนาดานคุณธรรม - พนักงานเทศบาลแ ล ะ พ นั ก ง า น 

   

- จัดทำโครงการฝึกอบรมและสง 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล  จ าง มี คุ ณ ธ ร ร มจรยิธรรมและ

  

บุคลากรเขารวมการฝึกอบรมกับ 
 จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการ

 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ทำงานในองคกร  
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการฝึกอบรม 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากร - มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนาจัด - กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ตามความจำเป็น (หลักสูตรกลาง) ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการให จัดทำหลักสูตรกลาง เพื่อใหความรู 
 ค วาม รู ใน ลั ก ษ ณ ะ ข อ งก าร จั ด แกประชาชนและบุลากรในสังกัด 
 หลักสูตรตางๆ แกขาราชการและ กองงาน/หนวยงานตางๆ 
 บุคลากรในสังกัด ตามความจำเป็น  

 และเป็นประโยชน กับหนวยงาน  

 โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

 จัดทำเป็นหลักสูตรกลาง  

 
 

๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลกรใน 

 
 

- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 

 
 

- สวนราชการ/หนวยงานจัดทำ  

สังกัดหนวยงานตางๆ (หลักสูตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให หลักสูตรเฉพ าะดานเพือ่พัฒ นา 
เฉพาะดาน) ค วาม รู ใน ลั ก ษ ณ ะ ข อ งก าร จั ด บุคลากรในสังกัด เป็นการเพิม่และ 

ห ลัก สูต รต างๆ โดย จัดทำ เป็ น พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติใหแก 

หลักสูตรเฉพาะดาน เชน ดานการ บุคลากรในสังกัด 

พัฒนาชุมชน ดานสาธารณสุข ดาน 
การเกษตร 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

๓.๑ แผนงานจัดการความรูเพ่ือ - มีก ารจัดทำแผนก ารจัดก าร - จัดใหมีคณะทำงานจัดทำระบบ 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ ความ รู เพื ่อ ส นั บ ส นุ น ป ร ะ เด็ น การบริหารความรูเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนากำลังคน ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒ นา 
  จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
๓.๒ แผนงานสรางเครือขายความ 

  

รวมมือในการพัฒนากำลังคน เพ่ือ   

สนับ สนุนป ระเด็ นยุ ทธศาส ต ร   

จังหวัด   

 

- โค ร ง ก าร ค ว าม ร วม มื อ ท า ง 
 

- มีการจัดทำโครงการความรวมมือ 
 

- สนับสนุนใหมีการจัดทำโครงการ 

วิชาการระหวางหนวยงานตางๆ ใน ทางวิชาการระหวางหนวยงานตางๆ ความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

สังกัดพื้นท่ีเทศบาลตำบลโพนทอง ในสังกัดพื้นท่ี หนวยงานตางๆ ในสังกัดพืน้ท่ี เป็น 
  การแสวงหาความรวมมือในการ 
  พัฒนาบุคลการระหวางหนวยงาน 
  ตางๆ 

 

- โค ร ง ก าร ค ว าม ร วม มื อ ท า ง 
 

- มีการจัดทำโครงการความรวมมือ 
 

- จัดใหมีการจัดทำโครงการความ 

วิชาการระหวางเทศบาลตำบลโพน

 

ทางวิชาการระหวางหนวยงานและ ร ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ห ว า ง 

ทองและหนวยงานภายนอกท้ัง 

 

หนวยงานภายนอก หนวยงานและองคกรภายนอก เพื่อ 
ภาครัฐและเอกชน เป็นการแสดงความรวมมือและสราง 

เครือขายการพัฒนาบุคลากร 



  

 
 
… 
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การบริหารจัดการและการติดตามประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตำบลโพนทองไดกำหนดโครงการสรางการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมิน 
เพื่อใชเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรการพฒันาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม 

มากนอยเพียงใด โดยไดกำหนดแนวทางไว ดังนี้ 

การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ของเทศบาลตำบลโพนทอง ดังนี้ 

๑. ใหมีการต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท◌ํา 
หนาท่ี วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการท างานตอคณะกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนากำลังคน เทศบาลตำบลโพนทองโดยมีผังโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ และ

การ ติดตามประเมินผล แสดงดังรูปท่ี 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง  

               (CEO) 
 
 
 
 

              ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง 
                           (CKO) 

 
 
 
         ……… 

 

คณะกรรมการพัฒนา 
ยุทธศาสตรกำลังคน 

 
 
 
 

งานบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
สำนักงานปลัดเทศบาล               กองคลัง                  กองชาง             กองการศึกษา       กองสาธารณสุขฯ 
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รูปท่ีแสดงโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 
 

สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

…………………..... การประสานงาน 

Flow ของการรายงาน 
 
 
 
 

๑. ใหคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากำลังคนรายงานผลการทำงาน 

ตอคณะกรรมการพฒันาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากำลังคนเทศบาลตำบลโพนทองและผูบริหารระดับสูงเป็น

ประจำทุก ๓  เดือน 

๒. เพื่อใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโพนทองดำเนินการไป 
ตามแผนแมบทฯ ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงตองดำเนินการตอไป 

๓.  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโพนทองท่ี 

สอดคลองกับแผนแมบทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการดำเนินงานและประสานงาน 
๔.  สรางความเขาใจแกผูเกียวของทุกสวนราชการ เพือใหมีความรูความเขาใจยอมรับและนำ

แผนไปสูการปฏิบัติ 
 
 

การติดตามประเมินผล 

เพื่อใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

๑. กำหนดตัวช้ีวัดเพื่อเปนเครื่องมือวัดความสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินการตามแผน 
แมบทฯ ของเทศบาลตำบลโพนทอง โดยกำหนดตัวช้ีวัดเป็น ๑ ระดับ ดังนี้ 

- ตัวช้ีวัดเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการวัดประสิทธิผลของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 

(Output) 
- ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสำเร็จและผลกระทบของโครงการ 
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๑.  หลักการและเหตุผล 

                                                                                                                                      

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบล
โพนทองอำเภอเมือง  

จังหวัดกาฬสินธุ 
 

สวนท่ี ๑ 

๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 
เกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี  18 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สวนท่ี ๔ การพัฒนาพนักงาน 

เทศบาล ขอ ๒๘๘ – ๓๒๖ กาํหนดใหเทศบาลตำบลมีการพัฒนาผูไดรบัการบรรจุเปนขาราชการเป็นพนักงาน

เทศบาลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติ บทบาท

และหนาท่ีของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเป็นประมุข และแนวทางการปฏิบัติ 

ตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลท่ีดี โดยการพัฒนาพนักงานเทศบาลตองดำเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ี 

กำหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝึกอบรมในหองอบรม การฝึกอบรม 

ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากเทศบาลตำบลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความ 

จำเป็นในการพัฒนาของแตละเทศบาลตำบลก็ใหกระทำได ท้ังนี้ เทศบาลตำบลท่ีจะดำเนินการจะตองใชหลักสูตร 

ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กำหนดเป็นหลักสูตรหลกั  และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเปน  ท่ี 
เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ให 

เทศบาลตำบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่นๆได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม 

และอาจกระทำไดโดยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.จังหวัด) เทศบาลตำบลตนสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก,ท.จังหวัด) รวมกับ

เทศบาลตำบลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได 

๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สวนท่ี ๔ การพัฒนาพนักงาน 

เทศบาล ขอ ๒๙๙ ใหเทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ทัศนคติ ท่ีดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ   ในการประชุมครั้งท่ี  9/2560  เมื่อวันท่ี 

27  กันยายน 2560   ไดมีมติเหตุชอบรางแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลโพนทอง (รอบปงบประมาณ 2561 

– 2563) 
ในการจัดทำแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลตองกำหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงาน 

เทศบาลท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนดใหเป็นแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลตามกรอบของ

แผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลนั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตำบลโพนทองจึงหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของ เทศบาล

ตำบล การศึกษาวิเคราะหถึงความจำเป็นท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลตำแหนงตางๆ ท้ังในฐานะ ตัวบุคคล 

และฐานะตำแหนงตามท่ีกำหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบล ตลอดท้ังความจำเป็นในดาน

ความรูความสามารถทัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานใน แตละตำแหนง 

ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลกรของเทศบาลตำบลข้ึน 
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สวนท่ี ๒ 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

๑.  วัตถุประสงค 

๑.  เพื่อใหผูเขารับการบรรจุแตงตังเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลไดเรยีนรูแบบแผนของ 

ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นขาราชการท่ี 
ดี ตามหลักสูตรท่ี ก.ท.กำหนด 

๒. เพื่อใชเป็นกรอบและแนวทางในการพฒันาพนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตำบลโพนทอง 

๓. เพือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย 
 สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน  

 ๔. เพื่อใหผูบังคับบัญชามีหนาทีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ี

ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.  เพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพฒันาผูอยูใต 

บังคับบัญชาท่ีอยูภายใตบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเพิงยายหรือโอนมาดำรง

ตำแหนง ซึ่งอยู ภายใตการบังคับบัญชาของตน 

๖. เพื่อพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทองใหมีความสามารถในการ

บริหารงาน อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

๒.  เปาหมายการพัฒนา 

๑.  พนักงานเทศบาลท่ีไดรับการบรรจแุ 

ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 

 
 
แตงต้ังขาราชการเปนพนักงานเทศบาลเขาใจแบบแผนของ 

๒.  เพื่อสงเสริมใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีการพฒันาอยางตอเนื่อง 

๓.  เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง ลดปญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด 

ประโยชนของสวนรวม 

๔.  เพื่อใหผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา มีความพรอมในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงข้ึน 

๕.  เพื่อใหการประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหนาท่ีอยางสอดคลองกันและเป็นระบบ 

๖.  เพื่อพัฒนาสงเสริมความรูความสามารถดานการบริหารใหแกคณะผูบริหารและสมาชิกสภา 
เทศบาลตำบลโพนทอง 
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โครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงานของเทศบาลตำบลโพนทอง เพื่อรองรบัภารกิจ 

ตามอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปัญหาของจังหวัดกาสินธุไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

๓.๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล 

๓.๒.๒ กองคลัง 

๓.๒.๓ กองชาง 

๓.๒.๔ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

3.2.5 กองการศึกษา 

3.2.6  หนวยตรวจสอบภายใน 
กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ จำนวนตำแหนงและระดับตำแหนงใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความ 

รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ เหตุผล 

และความจำเป็นที่จะตองมีตำแหนงเพิมข้ึนจากเดิม เชน มีกฎหมายอะไรท่ีใหอำนาจแกสวนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มี 

งานใหมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการความชวยเหลือจาก 

ตางประเทศ หรือเปนขอผูกพันกับรัฐดานใด หรือรองรับการดำเนินงานตามกลยุทธท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

เทศบาลตำบลโพนทองในดานใด หรือตามนโยบายของผูบริหาร งานเดิมมีอะไรบาง ที่มีปริมาณงาน เพิ่มข้ึนจนเกิน

กวาอัตรากำลังเจาหนาท่ีท่ีมีอยูเดิมจะปฏิบัติใหสำเร็จลุลวงลงได เชน การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่มหนวยงานข้ึนมา

ใหมตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นตน 

๓.๓.๑  สำนักปลัดเทศบาล มีพนักงานเทศบาล 9  อัตรา พนักงานจาง  4  อัตรา ประกอบดวย 

          พนักงานเทศบาล 
๑. หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป อำนวยการระดับตน) จาํนวน ๑ อัตรา๒. 

หัวหนาฝายอำนวยการ  (นักบริหารงานท่ัวไป  อำนวยการระดับตน ) จาํนวน ๑ อัตรา๓. นิติ

กรชาํนาญการ        จาํนวน ๑ อัตรา 

๔. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ        จาํนวน ๑ อัตรา 

๕. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ        จาํนวน ๑ อัตรา๖. 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ        จาํนวน ๑ อัตรา 

                                7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         จาํนวน ๑ อัตรา 

                                 8.นักการจัดการท่ัวไปปฏิบัติการ       จาํนวน ๑ อัตรา 

                                 9.เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                จำนวน ๑  อัตรา 

                                พนักงานจางตามภารกิจ 

                                10. ผูชวยนักวิชาการเกษตร                                                     จาํนวน ๑ อัตรา 

                                11. ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล                                                   จาํนวน ๑ อัตรา   

                                 12.ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน                   จาํนวน ๑ อัตรา  

                                 13.พนักงานขับรถยนต                      จำนวน 2 อัตรา 
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๓.๒.๒ กองคลัง มีพนักงานเทศบาล 4 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ  2  อัตรา 

พนักงานเทศบาล 

                      ๑. ผูอำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการระดับตน)              จาํนวน ๑ อัตรา 

                      ๒. หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการระดับตน)  จาํนวน ๑ อัตรา 

                      ๓. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                     จาํนวน ๑ อัตรา 

                      4. นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ                                                 จำนวน ๑ อัตรา 

                      ๔. เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  จาํนวน ๑ อัตรา 

                      5.เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชำนาญงาน                                            จาํนวน ๑ อัตรา 

                      6. เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                    จาํนวน ๑ อัตรา 

                             พนักงานจางตามภารกิจ 

                      1.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ              จำนวน  1  อัตรา 

                     2.ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได                                                     จำนวน  1  อัตรา 

 
๓.๒.๓ กองชาง มีพนักงานเทศบาล ๒ อัตรา ประกอบดวย 

๑. ผูอ านวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ๗) จ านวน  ๑ อัตรา 
๒. นายชางโยธา ๖ว จ านวน  ๑ อัตรา 

๓.๒.๔. กองการศึกษา มีพนักงานเทศบาล ๒ อัตรา พนักงานจาง % อัตรา ประกอบดวย 

๑. หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ๖) จ านวน ๑ อัตรา 
๒. นักวิชาการศึกษา ๔ จ านวน  ๑ อัตรา 
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ก ำหนดประเภทต ำแหนงพนักงำนจำง จ ำนวนต ำแหนงใหเหมำะสมกับภำรกิจ อ ำนำจหน้ำท่ี 
ควำม รับผิดชอบ ปริมำณงำนและคุณภำพของงำนใหเหมำะสมกับโครงสร้ำงสวนรำชกำรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประกอบดวย 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 
๑. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จ านวน  ๑ อัตรา 

๒. ผูชวยบุคลากร จ านวน  ๑ อัตรา 

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภททักษะ 
๓. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จ านวน  ๒ อัตรา 

พนักงานจางท่ัวไป 

๔. คนงานท่ัวไป จ านวน  ๔ อัตรา 
- คนงานท่ัวไป 

- พนักงานประจ ารถบรรทุกน า 

- พนักงานขับรถบรรทุกน า 
- พนักงานขับรถยนต 

๒. กองชาง 

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 
๑. ผูชวยชางไฟฟา จ านวน  ๑ อัตรา 

พนักงานจางท่ัวไป 

๒. คนงานท่ัวไป จ านวน  ๑ อัตรา 
๓. กองการศึกษา 

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ(ถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) 

๑. ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  ๑ อัตรา 
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภททักษะ(ถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) 

๑. ผูดูแลเด็กอนบุาลและปฐมวัย จ านวน  ๒ อัตรา 

พนักงานจางท่ัวไป 
๑.  คนงานท่ัวไป จ านวน  ๑ อัตรา 



๒2  

 
 

สวนท่ี ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการ 

พัฒนา และ การติดตามและประเมินผล 
(๑) หลกสูตรความรูพื้นฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 

(๒) หลกสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละต าแหนง 

(๓) หลกสูตรดานการบรหิ าร 
(๔) หลกสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

 เคร่ืองมือกา รพัฒนา บุ คล า กร ( Development Tools) 

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบงออกเป็น ๒ กลุม ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 

(Development Tools) 
 
 
 
 
 

การฝกอบรมในหองเรียน 

(Classroom Training) 

เครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีไมใชการ

ฝกอบรมในหองเรียน (Non 

Classroom Training) 
 
 

กองฝกอบรมเปนผูรับผิดชอบ 

ความรูอยูติดตัวไมนานประมาณ ๑ 

– ๒ สัปดาห 
 

การเรียนรูระยะสั้น  (Short 

Term Learning) 

 

ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานและบุคลากรเปนผูรับผิดชอบ 

การเรียนรูระยะยาว (Long Term Learning) ไดแก 

การสอนงาน (Coaching) 

การฝกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแองคกรพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) การ

เพ่ิมคุณคาในงาน (Job Enrichment) การเพ่ิม

ปริมาณงาน (Job Enlargement) การ

มอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การใหค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 

การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) กา

รท ากิจกรรม (Activity) การเรียนรูดวย

ตนเอง (Self Learning) การเปนวิทยากร

ภายใน (Internal Trainer) การดูงานนอก

สถานท่ี (Site Visit) การใหขอมูลปอนกลับ 

(Feedback) การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ 

(Counterpart) 

การเปรียบเทียบกับคูแขง / คูเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 



๒๔ 
 

 
 

ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 

เคร่ืองมือการพัฒนา 

บุคลากร 

 
ลักษณะเฉพาะ 

 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑. การฝึกอบรมในหองเรียน เนนการเรียนรูจากผเู รียน ๑. ปรับปรงุ จุดออนหรือขอท่ีตองพฒันา 
(Classroom Training) หลากหลายกลมงาน/ต าแหนงงาน ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โดยมีส านักงานปลัด (งาน ๒. พฒันาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของ 

บรหิ ารงานบุคคล) ท าหนาท่ี บุคลากรใหดีข้ึนกวาเดิม 
ด าเนินการจัดอบรม ๓. เตรียมความพรอมส าหรับต าแหนงงาน 

ท่ีสูงข้ึน ท าใหผบู ังคับบัญชาและ 

บุคลากรเกิดความมั่นใจวาจะสามารถ 

รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายเมื่อ 

ไดรับการเล่ือนต าแหนงงานในอนาคต 

๔. ใชเป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว 

เดน (Talented People) หรอผสู ืบ 

ทอดต าแหนงงาน (Successors) ท่ีจะ 

กาวข้ึนสูต าแหนงงานระดับบรหิ าร 
ตอไป 

๒. การสอนงาน เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไม ๑. เพื่อแกปญั  หาท่ีเกิดข้ึนในการท างาน 
(Coaching) จ าเป็นจะตองอยูในภาคสนาม ผูสอนช้ีใหเ ห็นแนวทางแกไข และให 

เทานั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก บุคลากรคิด 

ภาคสนาม โดยสวนใหญห ัวหนางาน แกไขปัญหาตอเอง 

โดยตรงจะท าหนาท่ีสอนงานใหกับ ๒.เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให 
บุคลากร พรอมกอนท่ีจะเล่ือนต าแหนง ผสู อนตอง 

ทบทวนผลงาน ความสามารถท่ีมีอยู และ 

ก าหนดเปาหมายในการสอนงาน โดยเนน 

การพฒันาความสามารถในต าแหนงท่ี 

บุคลากรจะเลอนข้ึนไป 

๓.เพือ่ปรบั ปรุงและพฒันางานใหมี 

ประสิทธิภาพ 

มากข้ึน ผูสอนจะตองคนหาความสามารถ 

ท่ีโดดเดน/ ท่ีตองปรบั ปรุง และจัดล าดับ 

ความส าคัญของความสามารถท่ีจะตอง 
พัฒนา หรอตองการเสรมและพัฒนา 



 

๒๕ 
 
 
 

เคร่ืองมือการพัฒนา 

บุคลากร 

 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๓. การฝึกอบรมในขณะ เนนการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ ใชส าหรบั บุคลากรใหมทเ่ี พิง่เขามา 

ท างาน (On the Job จริง โดยมีผสู อนท่ีเป็นหัวหนางานหรอื ท างาน สับเปล่ียน โอนยาย เลอน 
Training : OJT) บุคคลท่ีไดรบั มอบหมายใหท าหนาท่ี ต าแหนง มีการปรบั ปรุงงานหรือตอง 

ประกบเพื่ออธิบายและช้ีแนะ ซึ่ง อธิบายงานใหม ๆ เพื่อสอนใหบ ุคลากร 

เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับ ทราบและเรียนรูเกี่ยวกับคูมือข้ันตอน 
การสอนงาน การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ 

ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือ 

การท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ี 

เกี่ยวของกับการท างาน (Rules & 

Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม ๆ 

เพื่อใหบ ุคลากรสามารถท างานตามท่ี 
ไดรับมอบหมายไดอยางมปี ระสิทธิภาพ 

๔. โปรแกรมองคกรพี่ เนนพัฒนาเรืองจิตใจ การปรับตัว การ ๑. เพื่อดูแลและรกษาบุคลากรใหมให 

เล้ียง (Mentoring ท างานรวมกั บ ผู อื นภ ายในองคก าร สามารถปฏิบัติงานรวมกับทุกคนใน 
Program) องคการบางแหงเรียก Buddy Program องคการไดอยางมีความสุข สามารถ 

ซึ่งบุคลากรจะมีพีเล้ียงท่ีไดรับคัดเลือกให ปรับตัวเขากบัองคการ เพือนรวมงาน 

ดูแลเอาใจใส และพูดคุยกับบุคลากร และสภาพแวดลอมในการท างาน ท่ี 
อยางไมเป็นทางการ แตกตางจากองคการเดิมไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ โดยมีพีเลียงท าหนาทีใน 

การสรางความสัมพันธ ความคุนเคย 

แล ะ บ รรย าก าศ ท่ี ดี ใน ก าร ท างาน 

รวมท้ังเป็นแบบอยาง (Role Model) ท่ี 

ดีใหแกบุคลากรใหม 

๒. เพื่อชวยบุคลากรท่ีก าลังจะปรบั 

ต าแหนงใหเ ติบโตข้ึนในองคการ พีเ่ล้ียง 

จะท าหนาท่ีใหขอมูลท่ีเป็นประโยชนใน 

การท างานรวมถึงขอควรระวังและความ 

ขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานใหมท่ีไดรับ 
มอบหมาย 



 

๒๖ 
 
 

เคร่ืองมือการพัฒนา 

บุคลากร 

 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๕. การเพิ่มคุณคาในงาน เนนการมอบหมายงานท่ียาก หรือทา ๑.  Renewal – การท าใหเกิดความแปลก 
(Job Enrichment) ทายมากข้ึน ตองใชความคิดรเิรมิ่  การ ใหม ไมใหบุคลากรเกิดความเบ่ือหนาย 

คิดเชิงวิเคราะห การวางแผนงาน โดยการเปล่ียนแปลงลกษณะงาน บุคคลท่ี 
มากกวาเดิมท่ีเคยปฏิบัติ จะตองติดตอประสานงานดวย เปล่ียน 

มุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพฒันาและการ 

แสวงหาทักษะความช านาญมากข้ึน 

พัฒนาสมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนจากการ 

ท างานใหม ๆ 

๓.  Specialization – การช านาญในงาน 

เป็นพิเศษ กอใหเกิดความสามารถในการ 

บรหิ ารจัดการงานนั้นท่ีลึกข้ึน ยากและ 
ทาทายมากข้ึน 

๖. การเพิ่มปริมาณงาน เนนการมอบหมายงานทีมากขึน เป็น เพือเป็นการเพิมทักษะการท างานใหกับ 
(Job Enlargement) งานทีมีขันตอนงานคลายกับงานเดิมท่ี บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดานการ 

เคย ป ฏิ บั ติห รือ อ าจจ ะ เป็ นงาน ท่ี บ ริ ห า ร จั ด ก า ร (Managerial 

แตกตางจากเดิมทีเคยปฏิบัติ แตงานท่ี Competency) ท่ี เ พิ่ ม ข้ึ น จ า ก ก า ร 

ไดรับมอบหมายไมยากหรือไมตองใช บริหารงานทีมีปรมิาณทีมากขึนกวาเดิมท่ี 
ความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก เคยปฏิบัติ ไดแก ทักษะการวางแผนงาน 

ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกไข 

ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 

การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ 

ส าหรับบุคลากรทีท างานเดิมๆ ซ าๆ 

 เป็นระยะเวลานาน) 

๗. การมอบหมาย 

โครงการ 

(Project 

Assignment) 

เนนการมอบหมายใหบุคลากรรับผดิชอบ 

โครงการระยะยาว ไมสามารถท าให

เสร็จ 

ภายในวันหรือสองวัน เปนโครงการพิเศษ 

่ ่  

เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหหาจุด 

แข็งและจุดออนของบุคลากรจากโครงการท่ี 

มอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติ เปน 

เคร่ืองมือในการฝกทักษะในการท 

 ปฏิบัติหรือเปนโครงการท่ีเพิ่มข้ึนจากงาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดานท่ี 
ประจ าท่ีรับผดิชอบ เก่ียวของในงานน้ัน บางองคการน ามาใชใน 

การเลือ่นระดับต าแหนงงาน การคดั เลอืกหา 

บุคลากรดาวเดน และการหาผูสบืทอด 
ทายาทต าแหนงงาน 



 

๒๗ 
 
 

เคร่ืองมือการพัฒนา 

บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๘. การหมนุเวียนงาน เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหนึง เพือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให 
(Job Rotation) ไปยังอีกงานหนึง เพือเรียนรูงานนัน เกิดการท างานทีหลากหลายดาน เปนการ 

ตามระยะเวลาทีก าหนด โดยสวนใหญ เสริมสรางประสบการณของบุคลากรให 

มักใช เป็น เครือ งมือ ในการพั ฒ นา เรียน รูงานม ากขึน จึง เห มาะส าห รับ 

ความสามารถของผูบริหารกอนการ บุคล ากรท่ี เตรียม ความ พ รอมในการ 
ปรับต าแหนง/ระดับ รับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน หรือเปนกลุมคนท่ี 

มี ผ ล งาน ดี แล ะ มี ศั ก ย ภ าพ สูง (High 
Performance and High Potential) 

๙. การใหค าปรกษา เนนการใหค าปรกษาแนะน าเมื่อ เพื่อใชในการแกไขปญั  หาท่ีเกิดข้ึนกับ 

แนะน า บุคลากรมีปญั  หาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ี บุคลากรดวยการวิเคราะหป ัญหาท่ีเกิดข้ึน 
(Consulting) รับผิดชอบ หัวหนางานจะตองท า ในการท างาน และน ามาก าหนดแนวทาง 

หนาท่ีใหแนวทาง เคล็ดลบั  และวิธีการ ในการแกไขปัญหารวมกันระหวาง 

เพื่อใหบ ุคลากรสามารถแกไขปญั  หาท่ี ผูบังคบั บญั  ชากับผูใตบังคบั บัญชา ซึง 
เกิดข้ึนน้ันได ผูบังคบั บญั  ชาจะตองน าเสนอแนวทาง 

ในการแกไขปัญหาท่ีเหมาะสม เพื่อให 

บุคลากรมีแนวทางในการแกไขปัญหาท่ี 

เกิดข้ึนกับตนเองได มี ๓ ลักษณะ ไดแก 

- การแกไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร 

- การปองกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

- การสงเสริมใหบ ุคลากรไดพัฒนาทักษะ 
และความรูตางๆ 

๑๐. การติดตาม/สงั เกต เนนการเรียนรูงานจากการเลียนแบบ เพือใหบุคลากรไดเห็นสภาพแวดลอม ทักษะท่ี 

(Job Shadowing) และการติดตามหัวหนางานหรอืผูรูใน จ าเป็นตองใช ในการท างาน ขอบเขตงาน ท่ี 

งานนัน ๆ เป็นเครืองมือทีไมตองใช 

เ ว ล า ม า ก นั ก ใ น ก า ร พั ฒ น า 

ความสามารถของบุคลากร เนืองจาก 

บุคลากรจะตองท าหนาท่ีสงั เกต

 

รับผิดชอบ การจัดการงานทีเกิดขึนจริง รวมถึง 
การแสดงออกและทัศนคติของแมแบบห รือ 

Role Model ภายในระยะเวลาสัน ๆ (Shot- 

term Experienced) ระยะเวลาตังแตหน่ึงวันไป 

จนถึงเป็นเดือนหรือเป็นป มักใชในการพัฒนา 

พฤติกรรมของหัวหนางาน บุคลากรที มีศักยภ าพสูง (Talent) หรือการ 

พัฒนาคนเกง หรอืใหบุคลากรทัวไปไดเรียนรู 

วิธีการท างานของผูอืนเพือน ามาปรับปรุงการ 

ท างานของตนเองใหดีขึน หรอืใชในการพัฒนา 

ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career 
Path) 



 

๒๘ 
 

 
 

เคร่ืองมือการพัฒนา 

บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๑. การท ากิจกรรม เนนการมอบหมายกิจกรรมระยะสัน เพือใหบุคลากรเกิดความรวมมือสามัคคี 
(Activity) ไมตองมีระยะเวลาหรือขันตอนการ กัน เกิดการแลกเปลยนความคิดเห็นและ 

ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของ มุมมองซึงกันและกัน ท าใหเกิดการ 

เครืองมือดังกลาวนีตองอาศัยความ เรี ย น รู ร ว ม กั น ร ว ม ถึ ง ช ว ย ส ร า ง 

รวมมือจากบุคลากรในการรบัผิดชอบ บรรยากาศและสรางขวัญก าลังใจทีดีใน 
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีก าหนด การท างาน ท าใหบุคลากรเกิด

 สนุกสนานในระหวางวันท างาน อัน 

สงผลใหผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน 

เพิมสูงขึน และมีประสิทธิภาพเป็นไป 
ตามเปาหมายท่ีก าหนด 

๑๒. การเรียนรูดวยตนเอง เนนการฝึกฝนฝึกปฏิบัติดวยตนเองจาก เพื่อใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการ 
(Self Learning) แหลง/ ชองทาง การเรียนรูตาง ๆ เชน เรี ย น รู แ ล ะ พั ฒ น า ต น เอ ง โ ด ย 

อานหนังสือ หรอืศึกษาระบบงานจาก ไม จ า เ ป็ น ต อ ง ใช ช วง เวล า ใน ก า ร 

Work Instruction หรือ คนควาขอมูล ปฏิบัติงานเท านัน บุคลากรสามารถ 

ผาน Internet ห รือ เรีย น รูจ าก e- แสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวยตนเองผาน 
Learning หรือ สอบถามผูรู เป็นตน ชองทางการเรียน รูและสือต าง ๆ ท่ี 

ตองการได วิธีนี เหมาะกับบุคลากรท่ี 

ชอบเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

(Self Development) โดยเฉพ าะกั บ 

บุคลากรทีมีผลการปฏิบัติงานดี และม ี

ศักยภาพในการท างานสูง (Talented 
People) 

๑๓. การเป็นวิทยากร เ น น ก า ร ส ร า ง บุ ค ล า ก ร ท่ี มี เพือเป็นการสรางแรงจูงใจและพัฒนา 

ภายใน ความสามารถในการถายทอด รกัการ ความสามารถของบุคลากร ชวยให 
(Internal Trainer) สอนและมีความรูในเรื่องท่ีจะสอน โดย บุคลากรไดแสดงผลงานจากการเป็น 

ม อ บ ห ม าย ให บุ ค ค ล เห ล านี้ เ ป็ น วิทยากรภายในใหกับบุคลากรภายใน 

วิทยากรภายในองคการท าหนาทีจัด องคกร วิธีนีเหมาะส าหรับบุคลากรทีม ี

อบรมให กบับุคลากรในหนวยงาน ความเชียวชาญ ห รือรอบ รู ใน งาน ท่ี 
ตาง ๆ รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็น 

อ ย าง ม าก เช น หั วห น างาน ห รื อ 
ผูบริหาร 



 

๒๙ 
 
 

เคร่ืองมือการพัฒนา 

บุคลากร 

 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๔. การดูงานนอก เนนการดูระบบและขันตอนงานจาก เพื่อใหบุคลากรไดเหนประสบการณใหม ๆ 

สถานท่ี องคการทีเปนตัวอยาง (Best Practice) การไดเห็นรูปแบบการท างานท่ีมีวิธีปฏิบัติ 
(Site Visit) ในเร่ืองทีตองการดูงาน เพือใหบุคลากร ทีเป็นเลิศ หรือไดเรียนรูเรืองใหม ๆ ที ดี 

เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติทีประสบ จ า ก อ ง ค ก ร ภ า ย น อ ก  ม า ใช เ พิ่ ม 

ความส าเร็จ อันน าไปสูการปรับใชใน ประสิทธิภาพในการท างานใหดีขึน วิธีนี ้
องคการตอไป เหมาะกับบุคลากรตังแตระดับผูจัดการขึน 

ไป 

๑๕. การใหขอมลู เนนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ เพือรับฟังขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเรือง 

ปอนกลับ แจ งผ ล ห รือ ให ขอ มู ล ป อ น ก ลับ แ ก การท างานหรือเรื่องทัว ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนของ 
(Feedback) บุคลากร เพื่ อ ให บุคลาก รป รับ ป รุง ตัวบุคคลหรือกลุมคน มี ๓ รูปแบบ คือ 

พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ - แบบแจงและชักจูง (Tell and Sell) 
ในการท างาน - แบบแจงและรบั ฟง (Tell and Listen) 

- แบบรวมแกปญั  หา (Problem Solving) 

๑๖. การฝกงานกับ เนนการฝึกปฏิบัติจริงกับผูเชียวชาญทีมี เพือใหบุคลากรในระดับผูจัดการ หัวหนา 

ผูเช่ียวชาญ ประสบการณในเรื่องนั้น เป็นการฝึกงาน งาน และบุคลากรทีมี ศักยภาพสูง ซึงม ี
(Counterpart) ภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผเู ช่ียวชาญ ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา 

ให เขามาฝึกงานกับบุคลากรภายใต ตนเองไดภายในระยะเวลาทีจ ากัด เพือให 
ระยะเวลาท่ีก าหนด น าความ รู ท่ี ได รับ จาก ผู เ ชียวชา ญ ม า 

ถายท อดใหกั บ บุคลากรคนอืน ๆ ใน 
องคกรตอไป 

๑๗. การเปรียบเทียบ เนนการน าตัวอย างของขันตอนหรือ เพือหาวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ทีดีทีสุด หรือ 

กับคูแขง/ ระบบงานจากองคกรอืนทีเป็นตัวอยาง ไดเทียบเทา หรือดีกวา เหมาะกับบุคลากร 

คูเปรียบเทียบ (Best Practice) ม า วิ เ ค ร า ะ ห ระดับหัวหนางาน หรือบุคลากรท่ีมีผลงาน 
(Benchmarking) เปรียบเทียบกับขันตอนหรือระบบงาน ดีและมีศักยภาพสูง ทีมีความพรอมทีจะ 

ปัจจุบัน เพื่อกระตุนจูงใจบุคลากรใหเ หน็ เรี ย น รู แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ผ ล ง า น แ ล ะ 

ถึงสถานะของหนวยงานเทียบกับองคกร ความสามารถของตนเองใหเป็นไปตาม 
ท่ีเป็น Best Practice หรือสูงกวามาตรฐานของคูแขงภายในหรือ 

ภายนอกหนวยงานและองคการ 

๑๘. การประชุม/ เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน เพ่ือใหเกิดความรูและประสบการณใหม ๆ  จาก 

สัมมนา (Meeting/ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองท่ีหลากหลาย ผูอ่ืนทังภายในและภายนอกองคการ เปนการ 

Seminar) ผูน าการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญ 

มากในการกระตุนจูงใจใหผูเขารวมประชมุ/ 

เรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือผลงานใหม ๆ  

รวมถึงการหารือหรอืระดมความคดิเหน็กันใน 

สมัมนาน าเสนอความคดิเห็นรวมกัน หวัขอใดหัวขอหนึง 



 

๓๐ 
 

 
 

เคร่ืองมือการพัฒนา 

บุคลากร 

 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๙. การใหทุนการศึกษา เนนการใหทุนการศึกษาเพื่อใหผ ูเรียนมี เพือใหบุคลากรไดใชชวงเวลาท างาน 
(Scholarship) ความรู ป ระสบการณมากขึนจาก ปกติ หรือนอกเวลาท างานในการศึกษา 

อ าจ าร ย ผู ส อ น ร วม ถึ งก าร ส รา ง หาความรูเพิมเติมในระดับทีสูงขึน โดย 

เครือขายกบัผูเรยีนดวยกัน ซึง่บุคคลท่ี ศึกษาตอในหลักสูตรทีเปนประโยชนตอ 

ไดรบัทุนจะตองใชเวลาการท างานหรือ การท างานปัจจุบันของบุคลากร หรือ 

เวล าสวน ตัวใน การขอรับ ทุ นจาก การท างานในอนาคต หรือเป็นประโยชน 
องคการ ตอการเลือนระดับหรือต าแหนงงานท่ี 

สูงข้ึนตอไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 
เกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ลงวันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดใหพัฒนา  ๕  

ดาน ไดแก 

๑. ดานความรูทัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเกียวของกับการปฏิบัติงานโดยทัวไป เชน 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตางๆ เป็นตน 

๒.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละต าแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานของต าแหนงหนึง่ต าแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝึกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง 
๓. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเกี่ยวกบัการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน 

ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นตน 

๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพทีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน 
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการท างาน การสือสารและสือ 

ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เป็นตน 

๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม  ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ 

ปฏิบัติงานอยางมีความสุข 



 

๓๑ 
 
 
 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

๑.  วิธีการพัฒนาบุคลการเทศบาลต 

าบล 

สวนท่ี ๔ 

วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจ าและ 

พนักงานจาง เทศบาลต าบลจะเปนหนวยงานด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการรวมกับสถาบันพัฒนา

บุคลากร หรือสวนราชการหรือหนวยงานอื่นเปนผูด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็น

และเหมาะสม ดังนี้ 

๑.  การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการกอนทีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี เฉพาะพนักงาน 

เทศบาลและพนักงานจางผูท่ีไดรับการบรรจุแตงต้ังขาราชการใหม 
๒.  การฝกอบรม  อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลเองหรือคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล จังหวัดเชียงใหม ส านักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการ

ปกครอง ทองถิน หรือสวนราชการอืน ตามความจ าเปนและเหมาะสม รวมทังเทศบาลต าบลจะสนับสนุน

งบประมาณ เพือใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจ าและพนักงานจาง 

๓.  การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานทีอยูในความสนใจและ 
เกี่ยวของกับอ านาจหนาท่ีของเทศบาลต าบล 

๔.  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดเชียงใหม หรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
๕.  การสอนงาน ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอนมอบหมายงาน 

๖.  การใหค าปรึกษา ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีใหค าปรึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

๗. การประชุม  จัดใหมีการประชุมพนักงานเทศบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครัง ระยะเวลา 
กิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังตารางแนบทาย 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณในการด าเนินการ

พัฒนา 

สวนท่ี ๕ 

เทศบาลต าบลขัวมุงจะประมาณการต้ังจายไวในงบประมาณรายจายประจ าป ซึ่งปรากฏดังนี้ 
๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวด คาตอบแทนใชสอบและวัสดุ รายการ 

คาใชจายในแผนการฝึกอบรมและสัมมนา 



 

 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 

๓๒ 

สวนท่ี ๖ 

๑. ก าหนดใหผูเขารบัการฝกอบรมพัฒนาตองท ารายงานผลการเขารบัการอบรมพัฒนา ภายใน 
๗  วันท าการ นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 

๒.  ใหผูบังคับบัญชาท าหนาทีติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ 

ปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1 
๓.  น าขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม

กับ ความตองการตอไป 

๔.  ผูบังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ ตาม 
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 

๕.  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน ประจ าปี 

โดย Core team ตองผานการประเมินตัวช้ีวัดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 



๓๓  

 
 
 

ผูรับผิดชอบและข้ันตอนการจัดท 

าแผน 

สวนท่ี ๗ 

๗.๑ ส านักปลัดเทศบาลต าบลขัวมุง 
๗.๒ บุคลากรผูรับผิดชอบ มีหนาท่ี 

๗.๒.๑ ส ารวจความตองการในการพฒันาบุคลากร 

๗.๒.๒ วิเคราะหขอมูลและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๗.๒.๓ เสนอแผนพัฒนาบุคลกรตอคณะกรรมการ/คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

๗.๒.๔ แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

๗.๒.๕ แจงผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรใหผูบริหารทองถ่ินและพนักงานทราบ 
๗.๒.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๗.๒.๗ เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และผลการประเมิน

และ ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 

๗.๓ ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

รายละเอียด ผูมีหนาท่ีเก่ียวของ 

๑. ส ารวจความตองการในการพัฒนาบุคลกร ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
พนักงานเทศบาล บุคลากร 

๒.  วิเคราะหปัญหาและขอมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลกร ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 

พนักงานเทศบาล บุคลากร 

๓. พิจารณาวาบุคลากรของหนวยงานหรือสวนราชการภายใน จุดใดท่ีตองมีการ ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างาน บุคลากร 

๔. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ตอคณะกรรมการ/คณะบุคคลทีไดรับ ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
มอบหมาย บุคลากร 

๕. จัดสงบุคคลไปอบรมและจัดท าเอกสารการฝกอบรมทีไดรับความเห็นชอบ 
จากผูบังคับบัญชา 

บุคลากร 

๖ .แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลทีไดรับ หัวหนาสวนราชการ 
มอบหมาย บุคลากร 

๗. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลการประจ าป บุคลากร 

๘. ประเมินผล ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 



๓๔ 
 

 

จัดท าโครงการฝึกอบรม  

 
 

 

 
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของพนกังานเทศบาลต าบลขวั มุง 
 

 
 
 
 

บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานไดตาม 
 

วิเคราะหป 
 

ัญหาใหไดจากการประเมินผลการ มาตรฐานและส 

าเรจ็ 

ตามท่ีก าหนด 

ปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนของ 

หนวยงาน 
เกิดการสูญเสียส้ินเปลืองทรัพยากร 

 

งานไมส าเรจ็ 
 

ตามก าหนด 
 
 
 
 

พิจารณาความตองการฝึกอบรม พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ 

หนวยงานภายในเทศบาล 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติผบู 

 
 
 
รหิ 

 
 
 
าร เพื่อพิจารณา 

ส ารวจความตองการ

เพิ่มเติม จากบุคลการใน

หนวยงาน 
 
 
 
 
 

ประเมินความจ าเป็นท่ีตองการมีการ

ฝึกอบรม ตามล าดับความจ าเป็น กอน 

    
 
 
 
 

สงบุคลำกรไปฝกอบรม 

ก าหนดเปาหมายของการฝกอบรม 
 

 
 

ก าหนดเนือหาของการฝึกอบรม 
 

 
 

ด าเนินการฝึกอบรม ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

 
 
 
 

รายงานผลการฝกอบรม 



 

๓๕ 
 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 

๑.  หลักสูตรความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
ท่ี 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

คน 

 
 
วิธีการพัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การ 

ด าเนินงาน 

 

การติดตาม 

การประเมินผล 

๑. การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม พนักงานเทศบาลตองมีการพฒันา เพื่อรบั ทราบปัญหาอุปสรรคตาง ๆ ๓๕ การฝกอบรม ๑๐๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ - ทดสอบตาม 

ประสิทธิภาพการ ความรูตามสายงาน เนื่องจากการ ในการปฏิบัติงานและแลกเปล่ียน การศึกษา ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

ปฏิบัติงานตามสายงาน เปล่ียนแปลงของระเบียบ ความคิดเห็นในดานตาง ๆเพื่อน า ดูงาน 

กฎหมาย ปรับปรงุ การด าเนินงานของเทศบาล 
.มาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. ภาษาอังกฤษเชิง พนักงานเทศบาลตองมีการพฒันา เพื่อใหพนักงานรูทักษะในการใช ๓๕ การฝกอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ - ทดสอบตาม 

ปฏิบัติการส าหรับบุคลากร ดานภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสาร ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

ทองถ่ิน เพื่อเตรยีมความ ประเทศไทยก าลังจะเขาสู 
พรอมสูประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๓. การแกปญั  หาบนเครื่อง พนักงานเทศบาลยังไมมีความรูใน เพื่อใหพนักงานเทศบาลมีทกษะ ๕ การฝกอบรม ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ - ทดสอบตาม 
PC การแกไขปัญหาเบ้ืองตนท่ีเกิดข้ึน เบ้ืองตนในการแกไขปญั  หาบนเครอง ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

ส าหรับคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 

๔. การเขียนแบบ โดย พนักงานยังมีความรูเรื่องการเขียน เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียนแบบ โดย ๒ การฝกอบรม ๑๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ - ทดสอบตาม 
โปรแกรม Auto Cad แบบโดยโปรแกรม Auto Cad โปรแกรม Auto Cad ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 



 

๓๖ 

 

๒.  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานแตละต าแหนง 
 
 

 
 
ท่ี 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

คน 

 
 
วิธีการพัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การ 

ด าเนินงาน 

 

การติดตาม 

การประเมินผล 

๑. พฒันาศักยภาพนักพัฒนา เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๒๓,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - ทดสอบตาม 
ชุมชน ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๒ พฒันาศักยภาพเจาหนาท่ี เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๒๓,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - ทดสอบตาม 
บรหิ ารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๓. นิติกร เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๙ - ทดสอบตาม 
ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๔. บุคลากร เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - ทดสอบตาม 
ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๙ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 

 หมา ยเ หตุ ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนนโยบายและแผนการฝึกอบรม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



 

๓๗ 

 
 
 
 
 
 

 
 
ท่ี 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

คน 

 
 
วิธีการพัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การ 

ด าเนินงาน 

 

การติดตาม 

การประเมินผล 

๕. นักวิชาการเงินและบญั  ชี เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๗ – ทดสอบตาม 
ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๘ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๖. นักวิชาการพัสดุ เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - ทดสอบตาม 
ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๙ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๗ เจาพนักงานจัดเก็บรายได เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๒๒,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - ทดสอบตาม 
ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

 
 
 
 

 หมา ยเ หตุ ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนนโยบายและแผนการฝึกอบรม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



 

๓๘ 
 
 
 
 

 
 

ท่ี 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

คน 

 
 
วิธีการพัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

การ 
ด าเนินงาน 

 

การติดตาม 

การประเมินผล 

๙. นายชางโยธา เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๒๒,๕๐๐ ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 
ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๑๐ นักวิชาการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๘ –  

ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๙ 

เปล่ียนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมา ยเ หตุ ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนนโยบายและแผนการฝึกอบรม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



 

๓๙ 

 

๓. หลักสูตรการบริหาร 
 
 

 
 
ท่ี 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

คน 

 
 
วิธีการพัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การ 

ด าเนินงาน 

 

การติดตาม 

การประเมินผล 

๑. นายกเทศมนตรี มีความรูเกี่ยวกบัระเบียบ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 

กฎหมายมีการปรับปรงุ และ หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๙ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลงไมดีพอ เปล่ียนแปลง 

๒. รองนายกองคกรปกครอง รองนายกเทศมนตรีเขาใจบทบาท เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๒ การฝกอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 
สวนทองถ่ิน และหนาท่ียังไมเพียงพอ หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๙ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๓. เลขานุการนายกองคกร เลขานุการนายกเทศมนตรเี ขาใจ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 
ปกครองสวนทองถ่ิน บทบาทและหนาท่ียังไมเพียงพอ หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๙ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๕. สมาชิกสภาเทศบาล เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑๒ การฝกอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 
ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 

 หมา ยเ หตุ ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนนโยบายและแผนการฝึกอบรม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



 

๔๐ 
 
 

 
 

ท่ี 

 
โครงการ/หลักสูตการ 

พัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

คน 

 
วิธีการ 

พัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 

 
การติดตาม 

การประเมินผล 

๑. กลยุทธการบริหารของนัก เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 

บรหิ ารงานองคกรปกครอง ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๙ แบบท่ีก าหนด 

สวนทองถ่ิน เปล่ียนแปลง 

๒. กลยุทธการบริหารงานของ เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 
นักบรหิ ารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๙ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๓. กลยุทธการบริหารงานของ เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๙ – ทดสอบตาม 
นักบรหิ ารงานคลัง ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๔. กลยุทธการบริหารงานของ เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 
นักบรหิ ารงานชาง ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๙ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๕. นักบรหิ ารงานท่ัวไป เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๗ – ทดสอบตาม 
ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๕๘ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๖. นักบรหิ ารการศึกษา(ตาม เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๑ การฝกอบรม (อยูระหวาง ต.ค.๕๙ – ทดสอบตาม 

มติ ก.ท.) ท่ีผานการอบรม ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี การ ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

มาแลว เปล่ียนแปลง ด าเนินการ) 



 

๔๑ 

 

๔.  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรูนอกระบบ 
 
 

 
 
ท่ี 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

คน 

 
 
วิธีการพัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การ 

ด าเนินงาน 

 

การติดตาม 

การประเมินผล 

๑. สงเสริมการศึกษาตอใน เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๒ การศึกษาตอ - ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 
ระดับปรญิ  ญาตรี ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 

๒. สงเสริมการศึกษาตอใน เป็นการเพิ่มพูนความรูในการ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ ๒ การศึกษาตอ - ต.ค.๕๘ – ทดสอบตาม 
ระดับปริญญาโท ปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบียบกฎหมายท่ี ก.ย.๖๐ แบบท่ีก าหนด 

เปล่ียนแปลง 
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