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บทที ่1  
บทนํา  

 1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถแขงขันได ทั้งในระดับพื้นท่ี และ

ระดับสากล เปนสิ่ งที่มีความจําเปนอยางยิ่ งในปจจุบัน ซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน 
(Globalization) โดยตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24  ตุลาคม  2545 กําหนดใหเทศบาล
ตําบล  มีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ
เพื่อใหรูระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงาน
เทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปน
พนักงานเทศบาลท่ีดี   โดยเทศบาลตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  (ก.ทจ.ชัยภูมิ) กําหนด เชน การพัฒนา ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใช
วิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได  หากเทศบาลตําบลมี
ความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละเทศบาลตําบลก็ให
กระทําได ท้ังนี้ เทศบาลตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีเทศบาลตําบลพิจารณา เห็นวามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่   ใหเทศบาลตําบลสามารถ 
เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.)  หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ทจ.ชัยภูมิ) รวมกับเทศบาลตําบลตนสังกัด  
รวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล  ลงวันที่ 24 
ตุลาคม 2545 กําหนดใหเทศบาลตําบลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบล  นั้น        
   เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตําบลลุมลําชี  บานเขวาจังหวัดชัยภูมิ  
จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี   เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้งยังเปน
การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทศันคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบล  ในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก 
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(1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของนโยบายตางๆ เปนตน 

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

(3) ดานการบริหาร  ไดแก รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เชน ในเร่ืองการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเปนตน 

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

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

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว  เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทํา 
แผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ 2562  ขึ้น  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เปน
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร  อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลลุมลําชี   ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารให
ครบถวน ทันสมัย  ซึ่งไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดย
ขอมูลควรแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน ความตองการ  ความ
คาดหวัง และความตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอม
ภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร  อันเปน
สภาพแวดลอมภายในองคกร ซึ้งท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา 
ปจจุบันบุคลากรในองคกรสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้  โดยใชเทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน 
ไดแกจุดแข็ง (Strength  - S) จุดออน (Weak - W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Oppotunity - 
O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เปนเครื่องมือ 
            จุดแข็ง                      

1. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ใกล  ท.ต. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่ การเดินทางสะดวกทํางาน 

    เกินเวลาได                

2.  มีอายุเฉลี่ย ๒๕- ๔๕ ป  เปนวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว  
3.  มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี                             
๔.  มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียดรอบคอบ           
๕.  เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว   โดยใชความสัมพันธสวนตัวได  
๖.  บุคลากรมีมนุษยสัมพันธดี  
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จุดออน  
1.  มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจของเทศบาลตําบล    
2.  ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวชิาชีพ 
3.  ขาดความกระตือรือรน 
4.  ทํางานในลักษณะใชความคดิสวนตัวเปนหลัก   ไมทํางานเปนทมี 
5.  ใชระบบเครือญาติมากเกินไป มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวก การดาํเนินการทางวินัยเปนไปไดยาก              
6.  ไมศกึษาความรูเพิ่มเติม 
7.  ไมปรับตัวใหเขากับการทํางานในปจจุบันที่ตองใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

โอกาส                                                                 
1. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขต ท.ต. ทําใหรูสภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี  มีความใกลชิด 
    คุนเคยกับประชาชน ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานไดงาย                                                      
2.  มีความจริงใจในการพัฒนา  ท.ต.  อุทิศตนไดตลอดเวลา      
3.  บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี , ปรญิญาโทเพิม่ขึ้น      
4. ท.ต.  ใหการสงเสริมและสนับสนุนเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ                                

อุปสรรค 
1. ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  ความรูที่มี 
    จาํกัด  ทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะทํางานไดครอบคลุมภารกิจของ ท.ต. 
2. พื้นที่กวางทําใหบุคลากรที่มีอยูไมพอใหบริการ 
3. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในบริการสาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ                                                                 
 

 2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพฒันา  
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ

พัฒนาตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual 
Skills) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสทิธิผล 
 2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล 
 2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลลุมลําชี  และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงและ
ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยงานตาง ๆ ที่ใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวน
ราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
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3. เปาหมาย 
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

        1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลลุมลําชี อันประกอบดวย  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูน
ความรู  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานอยาง   
นอย  1  ครั้งตอป 
                2. ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางนอยรอยละ  50  ของบุคลากรทั้งหมด 
         3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลลุมลําชีทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
                2. ประชาชนตําบลลุมลําชี ไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

 4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  
  คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี เห็นสมควรให

จัดทํา แผนการพัฒนาบุคลากร โดยใหมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้  
  1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละ
สายงาน ที่ดํารงอยูตามกรอบแผน อัตรากําลัง 3 ป  

  2) ใหบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี   ตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามที่ผูบริหารทองถ่ิน
เห็นสมควร ดังนี้  

   (1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู และทกัษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
   (4) หลักสูตรดานการบริหาร  
   (5) หลักสูตรดานคณุธรรมและจริยธรรม  
  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนหนวยดําเนินการเอง หรือ

ดําเนินการ รวมกับหนวยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน และ
ความเหมาะสม ดังนี้  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝกอบรม  
  (3) การศกึษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  
4) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  เทศบาลตําบลลุมลําชีตอง 

จัดสรร งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอน 
โดยคํานึงถึงความประหยัดคุมคา เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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 5. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  5.1 การเตรียมการและการวางแผน  

  1) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
  2) พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวา

ผูใตบังคับบัญชาแตละคน สมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ี กําหนดไว  

  3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดาน
ความรูและทักษะ เฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน
คุณธรรมจริยธรรม  
  5.2 การดําเนินการพัฒนา  

  1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการ พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชา
ควรนาํขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนด กลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาไดแก การคัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนา
โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เชน การใหความรู การ
สับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา 
เปนตน  

  2) วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบ
กับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ  
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  
แผนแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
  เริ่มตน  

  1.1 แตงตั้งคณะทํางาน  
  1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเปน  
  1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน  

  1. การเตรียมการและการวางแผน  
    การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชน 
ดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเชน  

  - การปฐมนิเทศ    
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา  

  - การสับเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบ    
- การฝกอบรม  

  - การดูงาน  
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  

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

  การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี   ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล ลงวันที่ 
24 ตุลาคม 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  

1) ผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการ 
พัฒนา โดยใหมีการรายงานและบันทึกผลท่ีไดในกรณีที่ไดมีการสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอก  และ
การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบ กอน-หลัง  เม่ือผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนา
แลว  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
  องคประกอบ 1                        องคประกอบ 2                        องคประกอบ 3         องคประกอบ 4       องคประกอบ 5 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มีจิตสํานึกพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง   
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของ 
ท.ต.ลุมลําชไีดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
และมีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ ท.ต.ลุม
ลําช ี ไดอยางมี
ประสิทธิผล” 

 

3.1 บุคลากรเกงคิด    
(รูวธีิคิด คิดเปน มี

จิตสํานึกที่ดี และมุงมั่น
ท่ีจะเปนคนดี) 

3.2 บุคลากรเกงคน 
(เขาใจตนเอง เขาใจคน
อ่ืน รูวิธทํีางานและอยู
รวมกับคนอ่ืนอยางมี

ความสุข และมุงมั่นที่จะ
รักคนอ่ืน รักองคกร) 

3.3 บุคลากรเกงงาน (มี
ความรูและทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธผิล) 

2.1 พัฒนาสมรรถนะจําเปนพื้นฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 

1. ทรพัยากรที่ใช 
(Input) 

2. กิจกรรม 
(Process) 

3. ผลผลิต 
(Output) 

4. ผลลัพธ 
(Outcome) 

5. ผลลัพธสุดทาย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรที่รบั 
ผิดชอบดานตางๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณที่ใช
ในกิจกรรมตางๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาที่ใชเพื่อ
ดําเนินกิจกรรม 
ตางๆ (Time) 

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีี่ใช 

(Innovation and 
Technology) 

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหนวยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 

5.1 ประชาชนเชื่อมั่น
และศรทัธา 

ในการบริหารงาน  
 
 
 
 

5.2 ไดรับความรวมมือ
ในการบริหารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

5.3 สูการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

 
 

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร (Strategy-
Oriented Competency) 

 

2.4 พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกวาวิธีเร่ิมจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

2.5 ศึกษาแนวโนมปญหาและนวัตกรรมเพื่อให
ปรับตัวเขากับสถานการณในอนาคตได 

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

     องคประกอบดานการขบัเคล่ือน (Driving Force Factors)      องคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ที่เกดิจากการขบัเคลื่อน (Result Factors) 

2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบคุลากร  
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 
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บทที่ 2 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี  ไดพิจารณาและ ให
ความสําคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตําบล พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลลุมลําชี  เพื่อใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางดานการปฏิบัติงาน, 
หนาท่ี ความรับผิดชอบ, ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง, การบริหาร และคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้  

1 หลักสูตรในการพัฒนา  

1. ปลัดเทศบาลตําบล 
2. รองปลัดเทศบาล 
3. หัวหนาสาํนักปลัด 
4. ผูอํานวยการกองคลงั 
5. ผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. หัวหนาฝายอํานวยการ 
7. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
8. หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
9. หัวหนาฝายบริหารงานชาง 
10. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
11. หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสขุ 
12. นักจัดการงานทั่วไป 
13. นักทรัพยากรบุคคล 
14. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
15. นักพัฒนาชุมชน 
16. นักวิชาการศึกษา 
17. นักวิชาการเงินและบัญชี 
18. นักวิชาการพัสด ุ
19. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
20. เจาพนักงานการเงนิและบัญชี 
21. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
22. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
23. คร ู
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2.  งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2562   
    2.1  หมวดงบดําเนนิการ  ประเภทคาใชสอย  รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และ

คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนา  ของทุกสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลลุมลําชี 

   2.2   งบประมาณเทศบาลตําบลลุมลําช ี ดานบรกิารชุมชนและสังคม แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะหมวด

รายจายอื่นฯ หนา 89 คาใชจายในการอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานของ

เทศบาลตําบลลุมลําช ีประจําป  พ.ศ.  ๒๕62 ตัง้ไว  10๐,๐๐๐  บาท (-หน่ึงแสนบาทถวน-) 



9 
หลักสูตรการพฒันา  

(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
(4) หลักสูตรดานการบริหาร  
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน ๒ กลุม ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เครอืงมือการพฒันาบุคลากร 
(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 
(Classroom Training) 

 

เครอืงมืออืนๆ  
ทีไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน                                      

(Non Classroom Training) 

กองฝึกอบรมเป็นผูรั้บผดิชอบ 

ความรู้อยูติ่ดตวัไม่นานประมาณ 

๑ – ๒ สปัดาห์ 

การเรียนรู้ระยะสนั   (Short 

Term Learning) 

ผู้บังคบับัญชาหรือหวัหน้างานและบุคลากรเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 

 การสอนงาน (Coaching) 
การฝึกอบรมในขณะทํางาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแกรมองคก์รพีเลียง (Mentoring Program) 
การเพิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
การเพิมปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
การใหค้าํปรึกษาแนะนํา (Consulting) 
การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 
การทาํกิจกรรม (Activity) 
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) 
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานที (Site Visit) 
การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 
การฝึกงานกบัผูเ้ชียวชาญ (Counterpart) 
การเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 
การประชุม / สมัมนา (Meeting / Seminar) 
การใหทุ้นการศึกษา (Scholarship) 
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ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 

เคร่ืองมือการพฒันาบคุลากร ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/เปาหมาย 

๑. การฝกอบรมในหองเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เนนการเรียนรูจากผูเรยีนหลากหลาย
กลุมงาน/ตําแหนงงาน โดยมีสํานกังาน
ปลัด ท.ต. (งานบริหารงานบุคคล) ทํา
หนาที่ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดออนหรือขอที่ตองพัฒนาของ
บุคลากรใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.  พฒันาความสามารถที่เปนจุดแข็งของ
บุคลากรใหดขีึ้นกวาเดิม 

๓. เตรียมความพรอมสําหรับตําแหนงงานที่
สูงขึ้น ทําใหผูบังคับบญัชาและบุคลากรเกิด
ความมั่นใจวาจะสามารถรับผิดชอบงานที่
ไดรับมอบหมายเมื่อไดรับการเลื่อนตําแหนง
งานในอนาคต 

๔. ใชเปนเคร่ืองมือคัดเลอืกบุคลากรดาวเดน 

(Talented People) หรือผูสืบทอด

ตําแหนงงาน (Successors) ที่จะกาวขึ้นสู
ตําแหนงงานระดับบรหิารตอไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไม
จําเปนจะตองอยูในภาคสนามเทานั้น 
อาจจะเปนการสอนงานนอกภาคสนาม 
โดยสวนใหญหัวหนางานโดยตรงจะทํา
หนาที่สอนงานใหกับบคุลากร 

1. เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน   
    ผูสอนชีใ้หเห็นแนวทางแกไข และให

บุคลากรคดิแกไขปญหาตอเอง 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมใหพรอม
กอนท่ีจะเลื่อนตําแหนง ผูสอนตองทบทวน
ผลงาน ความสามารถที่มอียู และกําหนด
เปาหมายในการสอนงาน  โดยเนนการ
พัฒนาความสามารถในตําแหนงทีบุ่คลากร
จะเลื่อนขึ้นไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผูสอนจะตองคนหาความสามารถที่
โดดเดน/ ที่ตองปรับปรงุ และจัดลาํดับ
ความสําคญัของความสามารถท่ีจะตองพัฒนา 
หรือตองการเสริมและพัฒนา 

๓. การฝกอบรมในขณะ 
   ทํางาน  
   (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝกปฏิบัติ
จริง โดยมผูีสอนที่เปนหัวหนางานหรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
ประกบเพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เคร่ืองมือนี้จะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับ
การสอนงาน 

ใชสําหรับบุคลากรใหมที่เพ่ิงเขามาทํางาน 
สับเปลี่ยน โอนยาย เลื่อนตําแหนง มีการ
ปรับปรงุงานหรอืตองอธิบายงานใหม ๆ เพ่ือ
สอนใหบคุลากรทราบและเรียนรูเก่ียวกับคูมือ

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure) วิธีการ

ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือการ

ทํางาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

กับการทํางาน (Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือใหบุคลากรสามารถ
ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 



11 
 
 

เครื่องมือการพฒันาบุคลากร ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/เปาหมาย 

๔. โปรแกรมองคกรพี่เลี้ยง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทํางาน
รวมกับผูอื่นภายในองคการ องคการบางแหง

เรียก Buddy Program  ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ี
เลี้ยงที่ไดรับคัดเลือกใหดูแลเอาใจใส และ
พูดคุยกับบุคลากรอยางไมเปนทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับทุกคนในองคการได
อยางมีความสขุ สามารถปรบัตัวเขากับ
องคการ   เพื่อนรวมงาน และ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่แตกตาง
จากองคการเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีพี่เลี้ยงทําหนาทีใ่นการสราง
ความสัมพันธ ความคุนเคย และ
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน รวมท้ังเปน

แบบอยาง (Role Model) ที่ดใีหแก
บุคลากรใหม 

๒. เพ่ือชวยบคุลากรที่กําลังจะปรบัตําแหนง
ใหเติบโตขึ้นในองคการ พ่ีเลี้ยงจะทํา
หนาที่ใหขอมลูที่เปนประโยชนในการ
ทํางานรวมถึงขอควรระวังและความ
ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากงานใหมทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

 
๕.  การเพิ่มคุณคาในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เนนการมอบหมายงานที่ยาก หรือทาทายมาก
ขึ้น ตองใชความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห 
การวางแผนงานมากกวาเดิมที่เคยปฏิบัต ิ

๑.  Renewal – การทําใหเกิดความแปลก
ใหม ไมใหบุคลากรเกิดความเบื่อหนาย 
โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน บุคคล
ที่จะตองติดตอประสานงานดวย เปลี่ยน
มุมมองหรอืความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชํานาญมากขึ้น 
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานใหม ๆ 

๓.  Specialization – การชํานาญในงาน
เปนพิเศษ กอใหเกิดความสามารถในการ
บริหารจัดการงานนั้นที่ลึกขึ้น ยากและทา
ทายมากขึ้น 
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เครื่องมือการพฒันาบุคลากร ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/เปาหมาย 
๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เนนการมอบหมายงานที่มากขึ้น เปนงานที่มี
ขั้นตอนงานคลายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเปนงานที่แตกตางจากเดิมที่เคย
ปฏิบัต ิแตงานที่ไดรับมอบหมายไมยาก
หรือไมตองใชความคดิเชิงวิเคราะหมากนัก 

เพื่อเปนการเพิ่มทักษะการทาํงานใหกับบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในดานการบริหารจัดการ 

(Managerial Competency) ที่เพ่ิมขึ้นจาก
การบริหารงานท่ีมีปริมาณที่มากขึน้กวาเดิมที่
เคยปฏิบัติ ไดแก ทักษะการวางแผนงาน ทักษะ
การบริหารเวลา ทักษะการแกไขปญหาและ
ตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและการ
พัฒนาทีมงาน (เหมาะสําหรับบุคลากรที่ทํางาน
เดิม ๆ   ซ้ํา ๆ มาเปนระยะเวลานาน) 
 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เนนการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไมสามารถทําใหเสร็จ
ภายในวันหรือสองวัน เปนโครงการพิเศษที่
บุคลากรจะตองแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ
หรือเปนโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจําที่
รับผิดชอบ 

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุดแข็ง
และจุดออนของบุคลากรจากโครงการที่
มอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบตั ิเปนเคร่ืองมือใน

การฝกทักษะในการทํางาน (Skill-based) 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดานที่เก่ียวของในงาน
นั้น บางองคการนํามาใชในการเลื่อนระดับ
ตําแหนงงาน การคัดเลอืกหาบุคลากรดาวเดน 
และการหาผูสืบทอดทายาทตําแหนงงาน 
 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยัง
อีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรูงานนั้น ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยสวนใหญมักใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ
ผูบริหารกอนการปรับตําแหนง/ระดับ 

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเกิดการ
ทํางานที่หลากหลายดาน เปนการเสรมิสราง
ประสบการณของบุคลากรใหเรียนรูงานมากขึ้น 
จึงเหมาะสําหรับบุคลากรท่ีเตรียมความพรอมใน
การรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรอืเปนกลุมคนท่ีมี

ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 
 

๙.  การใหคําปรกึษา 
     แนะนํา    
     (Consulting) 
 

เนนการใหคําปรึกษาแนะนําเมื่อบคุลากรมี
ปญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัวหนา
งานจะตองทําหนาที่ใหแนวทาง เคล็ดลับ 
และวิธีการเพื่อใหบุคลากรสามารถแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นได 

เพื่อใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
ดวยการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการทาํงาน 
และนํามากําหนดแนวทางในการแกไขปญหา
รวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูบังคับบญัชาจะตอง
นําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาที่เหมาะสม
เพื่อใหบุคลากรมีแนวทางในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองได ม ี๓ ลักษณะ ไดแก  
- การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
- การปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การสงเสริมใหบุคลากรไดพฒันาทักษะและ
ความรูตางๆ 
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เครื่องมือการพฒันาบุคลากร ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/เปาหมาย 
๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เนนการเรียนรูงานจากการเลียนแบบ และ
การติดตามหัวหนางานหรอืผูรูในงานนั้น ๆ 
เปนเครื่องมือที่ไมตองใชเวลามากนักในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร เน่ืองจาก
บุคลากรจะตองทําหนาที่สังเกตตดิตาม
พฤติกรรมของหัวหนางาน 

เพื่อใหบุคลากรไดเห็นสภาพแวดลอม ทักษะที่
จําเปนตองใชในการทํางาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึน้จรงิ รวมถึง
การแสดงออกและทัศนคตขิองแมแบบหรือ Role 

Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 

Experienced) ระยะเวลาตั้งแตหนึ่งวันไปจนถึง
เปนเดือนหรอืเปนป  มักใชในการพัฒนา
บุคลากรที่มีศกัยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนา
คนเกง หรือใหบคุลากรทั่วไปไดเรียนรูวิธีการ
ทํางานของผูอื่นเพ่ือนํามาปรบัปรุงการทํางาน
ของตนเองใหดขีึ้น หรือใชในการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career 
Path) 

๑๑.  การทํากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เนนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไมตอง
มีระยะเวลาหรือขั้นตอนการดําเนินงานมาก
นัก ความสําเร็จของเคร่ืองมือดังกลาวนี้ตอง
อาศัยความรวมมอืจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนด 

เพื่อใหบุคลากรเกิดความรวมมือสามัคคีกัน เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมมุมองซึ่งกัน
และกัน ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมถึงชวย
สรางบรรยากาศและสรางขวัญกําลังใจที่ดใีนการ
ทํางาน ทําใหบุคลากรเกิดความรูสกึสนุกสนาน
ในระหวางวันทํางาน อันสงผลใหผลผลิตหรือผล
การปฏิบัติงานเพ่ิมสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 

๑๒.  การเรียนรูดวยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เนนการฝกฝนฝกปฏิบัตดิวยตนเองจาก
แหลง/ ชองทาง การเรียนรูตาง ๆ เชน อาน

หนังสือ หรือศกึษาระบบงานจาก Work 
Instruction หรือ คนควาขอมลูผาน 

Internet หรือเรียนรูจาก e-Learning 
หรือ สอบถามผูรู เปนตน 

เพื่อใหบุคลากรมีความรับผดิชอบในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองโดยไมจําเปนตองใชชวงเวลา
ในการปฏิบัติงานเทานั้น บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวยตนเองผานชอง
ทางการเรียนรูและสื่อตาง ๆ ที่ตองการได วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรท่ีชอบเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ (Self Development) 
โดยเฉพาะกับบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานด ี

และมีศักยภาพในการทํางานสูง (Talented 
People) 
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เคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร ลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค/เปาหมาย 
๑๓.  การเปนวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เนนการสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถใน
การถายทอด รักการสอนและมีความรูใน
เร่ืองท่ีจะสอน โดยมอบหมายใหบคุคล
เหลานี้เปนวิทยากรภายในองคการทํา
หนาที่จัดอบรมให กับบุคลากรใน
หนวยงาน 
ตาง ๆ 

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ชวยใหบุคลากรได
แสดงผลงานจากการเปนวิทยากรภายในใหกับ
บุคลากรภายในองคการ วิธีนี้เหมาะสําหรับ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือรอบรูในงานที่
รับผิดชอบ มีความชํานาญในงานเปนอยางมาก 
เชน หัวหนางาน หรือผูบริหาร 
 

๑๔. การดูงานนอก   
      สถานที ่ 
      (Site Visit) 
 

เนนการดูระบบและขั้นตอนงานจาก

องคการที่เปนตัวอยาง (Best Practice) 
ในเรื่องท่ีตองการดูงาน เพื่อใหบคุลากร
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบ
ความสําเร็จ อันนําไปสูการปรับใชใน
องคการตอไป 

เพื่อใหบุคลากรไดเห็นประสบการณใหม ๆ การ
ไดเห็นรูปแบบการทํางานที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
หรือไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ทีดี่จากองคการ
ภายนอก มาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหดขีึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแตระดับ
ผูจัดการขึ้นไป  
 

๑๕. การใหขอมูล 
      ปอนกลับ   
      (Feedback) 
 

เนนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจงผลหรือใหขอมูลปอนกลับแกบคุลากร 
เพ่ือใหบุคลากรปรับปรงุ พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทํางาน 

เพื่อรับฟงขอมลูตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทํางานหรือเรื่องท่ัว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคล
หรือกลุมคน มี ๓ รูปแบบ คอื 
- แบบแจงและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจงและรับฟง (Tell and Listen) 
- แบบรวมแกปญหา (Problem Solving) 
 

๑๖. การฝกงานกับ 
      ผูเชีย่วชาญ  
      (Counterpart) 
 

เนนการฝกปฏิบัติจรงิกับผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณในเร่ืองน้ัน เปนการฝกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญผูเชีย่วชาญ
ใหเขามาฝกงานกับบุคลากรภายใต
ระยะเวลาที่กําหนด 

เพื่อใหบุคลากรในระดับผูจัดการ หัวหนางาน 
และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถ
ในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดภายใน
ระยะเวลาที่จํากัด เพื่อใหนําความรูท่ีไดรบัจาก
ผูเชี่ยวชาญมาถายทอดใหกับบุคลากรคนอื่น ๆ 
ในองคกรตอไป 
 

๑๗. การเปรยีบเทียบ 
      กับคูแขง/  
      คูเปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เนนการนําตัวอยางของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองคการอื่นที่เปนตัวอยาง 

(Best Practice) มาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือระบบงาน
ปจจุบัน เพื่อกระตุนจูงใจบุคลากรใหเห็น
ถึงสถานะของหนวยงานเทียบกับองคการ

ที่เปน Best Practice 

เพื่อหาวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ที่ดีที่สดุ หรอืได
เทียบเทา หรือดีกวา เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหนางาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ที่มีความพรอมที่จะเรียนรูและ
ปรับปรงุผลงานและความสามารถของตนเองให
เปนไปตามหรือสูงกวามาตรฐานของคูแขง
ภายในหรือภายนอกหนวยงานและองคการ 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 
๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองท่ี
หลากหลาย ผูนําการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทสําคัญมากในการกระตุนจูงใจให
ผูเขารวมประชุม/สมัมนานําเสนอความ
คิดเห็นรวมกัน 

เพื่อใหเกิดความรูและประสบการณใหม ๆ จาก
ผูอื่นทั้งภายในและภายนอกองคการ เปนการ
เรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือผลงานใหม ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดมความคดิเห็นกันใน
หัวขอใดหัวขอหน่ึง 

๑๙. การใหทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เนนการใหทุนการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ประสบการณมากขึ้นจากอาจารย
ผูสอน รวมถึงการสรางเครือขายกับผูเรียน
ดวยกัน ซึ่งบุคคลที่ไดรบัทุนจะตองใชเวลา
การทํางานหรือเวลาสวนตัวในการขอรับ
ทุนจากองคการ 

เพื่อใหบุคลากรไดใชชวงเวลาทํางานปกติ หรือ
นอกเวลาทํางานในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาตอในหลักสูตรที่เปน
ประโยชนตอการทํางานปจจุบันของบุคลากร 
หรือการทํางานในอนาคต หรือเปนประโยชนตอ
การเลื่อนระดับหรือตําแหนงงานที่สูงขึ้นตอไปใน
อนาคต 

 
 
 
 
  



16 
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 การอบรมเพือ่การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ

การปฏิบัตงิานของเทศบาลตําบลลุมลําช ี

ประจําป  พ.ศ.  ๒๕62 

พนักงานเทศบาล  เขาใจบทบาทและหนาที่
ยังไมเพียงพอ 

เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคตาง ๆในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในดาน
ตาง ๆ เพ่ือนําปรับปรุงการดําเนินงานของ ท.ต.
มาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

70 เขาอบรมสัมมนา ต.ค.61- ก.ย.62 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 

2 อบรมบุคลากร จัดโดยสถาบันบุคลากรทองถ่ิน 
หรือหนวยงานราชการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นหรือหลักสูตรอ่ืน 
  ที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป หรือหลักสูตรอ่ืน 
  ที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  หรือหลักสูตร 
  อื่นที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานชาง หรือหลักสูตรอ่ืน 
  ที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา หรือหลักสูตร 
  อื่นที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

 - เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานสวนตําบล 
 
 

- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาท่ี,
ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลง 
-  เพ่ือเสรมิสรางความรูในการบริหารงานใน
อํานาจหนาที่ 
-  เพ่ือเสรมิสรางความรูในการปฏิบัติงาน 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

การฝกอบรม 
 
 

ต.ค.60- ก.ย.61 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 
 

 - หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือ 
  หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล  หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรนักวชิาการพัสดุ หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 
 

  
 

-  
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

 - หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญช ีหรอื
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
- หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
- หลักสูตรนายชางโยธา หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เก่ียวของ 
- หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอ่ืน 
  ที่เก่ียวของ 

 - เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานสวนตําบล 
 
 

- เพ่ือใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
-  เพื่อเสรมิสรางความรูในการบริหารงานใน
อํานาจหนาที่ 
-  เพื่อเสรมิสรางความรูในการปฏิบัติงาน 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

การฝกอบรม 
 
 

ต.ค.61- ก.ย.62 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 
 

3 หลักสูตรกฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการ 

- เปนการเพิ่มพูนความรู สามารถปฏิบัติงาน
ไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ 

-  เพื่อใหมีความรูความเขาใจกฎหมาย ระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ สามารถปฏิบัตงิานไดถูกตอง 

22 การฝกอบรม 
 

ต.ค.61- ก.ย.62 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 

4 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม -  เปนการสรางความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบล 

-  เพื่อเสรมิสรางความรูในดานการทํางานของ
พนักงานเทศบาล 

บุคลากร
ใหม 

การปฐมนิเทศงาน
โดยผูบังคับบัญชา 

ต.ค.61- ก.ย.62 ทดสอบตามแบบที่
กําหนด 

5 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม - เสรมิสรางใหบุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

70 การฝกอบรม ต.ค.61- ก.ย.62 ทดสอบตามแบบท่ี
กําหนด 

6 โครงการอ่ืนๆ ที่สามารถกําหนดภายหลังตาม
ความจําเปนและสถานการณ 

-  เปนการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ประสบการณ
และขีดความสมารถในการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

- เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรูประสบการณและ
ขีดความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน 

70 การฝกอบรม ต.ค.61- ก.ย.62 ทดสอบตามแบบท่ี
กําหนด 
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รายละเอียดของเกณฑที่คาดหวังของตําแหนง 
 

ช่ือเกณฑที่คาดหวัง คํานิยาม 

1 ความรูในดานบญัช ี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดาน
บัญช ีรวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับงานบัญช ี ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานบัญชีใหมีประสิทธิภาพ  

2 ความรูในการเปนผูตรวจสอบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเปนผู
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับการเปนผูตรวจสอบ  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานการตรวจสอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

3 ความรูในดานงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดาน
งบประมาณ รวมทั้งการตอบขอซกัถามในประเด็นตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับงานงบประมาณ  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  

4 ความรูในดานการเงนิ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดาน
การเงิน รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับงานการเงิน  ตลอดจน
การพัฒนาและปรบัปรุงขั้นตอนการทํางานดานการเงินใหมีประสิทธิภาพ  

5 ความรูในดานการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ที่เก่ียวของ

กับงาน HRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานHRDใหมี
ประสิทธิภาพ  

6 ความรูในงานดานระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานบุคคล (HRIS) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ  

ที่เก่ียวของกับงาน HRIS   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดาน HRIS 

7 ความรูในดานการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ที่เก่ียวของ

กับงาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดาน HRM ใหมี
ประสิทธิภาพ  

8 ความรูในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเดน็ตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับ

งาน IT   ตลอดจนการพัฒนาและปรบัปรุงขั้นตอนการทํางานดาน IT ใหมีประสิทธิภาพ  

9 ความรูในดานการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทํางานในดานการตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การพัฒนาและปรบัปรุงขั้นตอนการทํางานดานการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ  
 

10 ความรูในดานกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบขอบังคบั และมาตราตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย  
รวมทั้งการตอบขอซักถามและใหคําปรึกษาแนะนําในประเดน็ตาง ๆ  โดยอางอิงถึง
กฎหมายที่เกี่ยวของได  

11 ความรูในดานจัดซื้อจัดจาง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดานงาน
จัดซือ้ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับงานจัดซือ้ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานจัดซือ้ใหมีประสิทธิภาพ  
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ช่ือเกณฑที่คาดหวัง คํานิยาม 

12 ความรูเก่ียวกับระเบียบ/
ขอบังคับของทางราชการ 

ความเขาใจในระเบียบ คําสั่ง ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบขอซักถาม

และใหคําแนะนํากับผูอื่นเก่ียวกับระเบียบ คําสั่ง และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของไดอยาง
ถูกตอง ชดัเจนตรงประเด็น  

13 การใหคําปรึกษา ความเขาใจในความตองการหรอืความคาดหวัง และปญหาที่เกิดขึ้นของผูอื่น รวมถึงการให
คําปรึกษาแนะนําแกผูอื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

14 การแกไขปญหาตดัสนิใจ การสามารถประเมนิสถานการณ คาดคะเนและวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
การมองการณไกลกอนการตัดสินใจใด ๆ เพ่ือใหการตดัสินใจและการแกไขปญหาได
เปนไปอยางเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น เปนไปอยางเปนระบบ มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 

15 ความเปนผูนาํ  
 

ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนําเสนอความคิดเห็นของตนแกสมาชิกใน
ทีม รวมทั้งกระตุนใหทีมงานแสดงออกถึงความเปนผูนําและพรอมที่จะนําเสนอความคิดเห็น
ของตนแกสมาชิกในทีม   

16  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 
 (Coaching  
Development Skills) 

การกําหนดกลยุทธ และเปาหมายหรือผลลัพธที่ตองการจากการสอนงาน รวมทั้งสอนงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กําหนดขึ้นโดยพจิารณาจากความแตกตางของผูถูก
สอนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรปูแบบและเทคนิคการสอนงานใหมๆ  ให
เหมาะสมและบรรลุผลสําเรจ็ของงานรวมทั้งพัฒนาความรูและทักษะการทํางานของ
ตนเองและผูอื่นไดอยางตอเนื่อง 

17 ทักษะในการนําเสนองาน ความสามารถในการนําเสนอขอมลูหรือรายละเอียดตาง ๆ ใหกับกลุมผูฟงในระดับที่
แตกตางกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใชสือ่ เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ เพ่ือ
ประกอบการนําเสนองานไดอยางเหมาะสม 

18 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะหทรพัยากรที่มีอยูและการคาดการณถึงทรัพยากรท่ีจําเปนจะตองนํามาใชใน
กิจกรรม หรือโครงการที่กําหนดขึน้ โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

19 ทักษะในการคํานวณ ความรูและความเขาใจในวิธีการและขั้นตอนการคํานวณขอมูล รวมท้ังความสามารถใน
การคํานวณและวิเคราะหขอมูลออกเปนประเด็นยอยๆ   ตลอดจนการนําขอมูลที่คํานวณ
ไดมาใชในการวางแผน การวิเคราะหและหาแนวทางเลือกในการแกไขปญหาตอไปได 

20 ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร 

ความสามารถในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ และการสรางรูปแบบของ
แบบฟอรม เอกสาร และรายงานตาง ๆ ได รวมถึงการดึงฐานขอมูลจากโปรแองคกร
คอมพิวเตอรเพ่ือนํามาใชประโยชนในการทํางานอื่น ๆ ตอไปได 

21 ทักษะในดานการเงนิ การคาดการณและบริหารการเงินของหนวยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช
เงนิใหเกิดประโยชนและเปนตามงบประมาณที่จัดสรรไว 

22 การรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรอืเทคนิคในการรวบรวมหรอืคนหาขอมูล รวมทั้ง
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการคนหาและจัดเก็บขอมูล  ตลอดจน
การวิเคราะหหาขอสรปุจากขอมลูที่รวบรวมไดอยางเปนระบบ 

23 ทักษะในการใชภาษา ความสามารถในการเลือกใชคําพูดและสํานวนภาษาในการนําเสนองานใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใชศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับสาย
งานของตนและสายอื่น ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

24 การบริหารงานสํานักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จดัเตรียม เก็บและบํารงุรักษาขอมลู เอกสาร และอุปกรณตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของในการสนับสนุนความตองการขององคกรและหนวยงานได 
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25 การบริหารโครงการ  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรพัยากรตาง ๆ ท่ีใชในโครงการ  

รวมทั้งการนําแผนปฏิบัติการดังกลาวไปประยุกตใช (Implementation Plan)  
ตลอดจนการตดิตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
 

26 การวิเคราะหทางสถิติ ความสามารถในการกําหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะหขอมลูทางสถิต ิ
รวมทั้งสามารถนําสถติิที่เหมาะสมมาใชในการวิเคราะหขอมูลได ตลอดจนสามารถแปล
และสรุปผลขอมลูจากการวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติ 

27 ทักษะดานชุมชนสัมพันธ 
 

การวางแผนและกําหนดข้ันตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อกอใหเกิดสังคมภายใน
โครงการที่มีความอบอุน เข็มแข็ง และมีความสัมพันธที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบรอยใหสอดคลองตอสภาวการณตางๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พรอมทั้งการสรางความสัมพันธที่ดี เพื่อกอใหเกิดความรวมมือ
ระหวางองคการกับสมาชิกโครงการเปนอยางดี 

28 ทักษะการบริหารงานจัดซื้อจัด
จาง 

การอธิบายไดถึงแนวคิด หลักการ และข้ันตอนการทํางานในดานงานจัดซื้อ 
รวมท้ังการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อใหมีความถูกตองทั้งในดานปริมาณ 
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหลงผูขาย ตลอดจนการปรับปรุงข้ันตอนงาน
จัดซื้อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

29 ทักษะการติดตอประสานงาน การติดตอเพื่อรับและสงขอมูล ขาวสาร หรืองานกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานไดถูกตองครบถวนทันตามเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและใหคําแนะนําแกผูอ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

30 ทักษะดานเลขานุการ ความสามารถในการจัดพิมพเอกสาร จดหมายโตตอบ  อํานวยความสะดวก
ใหแกผูบริหารขององคการและผูมาติดตองาน ตลอดจนชวยแกไขปญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น  

31 ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะหถึงปญหาหรืออปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ไวลวงหนาเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบขอมลูและรายละเอียดตาง ๆ ท้ัง
ของตนเองและผูอื่นได 

32 มนุษยสัมพันธ ความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดใีหเกิดขึ้นกับบคุคลตาง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคการ เพ่ือเปาหมายในการทํางานรวมกันและเพ่ือผลประโยชนที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หนวยงานและองคการ 

33 การควบคุมอารมณและ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณและบุคลิกภาพที่แสดงออกได
อยางเหมาะสมท้ังของตนเองและของผูอื่นไดในสถานการณหรือเหตกุารณที่แตกตางกันไป 

34 ความคิดสรางสรรค  
 

การนําเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสรางสรรคงานใหมๆ  ซ่ึงนําไปสูการออกแบบ
ผลงานท่ีมีความแปลกใหม ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ
ขาย รวมถึงการสงเสริมภาพลกัษณใหกับองคการ 

35 ความคิดเชิงกลยุทธ ความเขาใจในทศิทาง เปาหมาย และกลยุทธของหนวยงานและองคการ พรอมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินงานใหสอดคลองและรองรบักับกล
ยุทธทั้งของหนวยงานและองคการ 
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36 ความคิดเชิงวิเคราะห  
 

ความเขาใจในการกําหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ หรือปญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห และแยกแยะแจกแจง
ขอมูลออกเปนปจจัยยอย ๆ เชน สาเหตุ ผลลัพธ ผลกระทบ ขอเสนอแนะ และ
ผูที่เก่ียวของ เปนตน ไดอยางเปนระบบ 

37 การเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

การตื่นตัวตอการศึกษาหาความรูใหม ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีความรูและเพิ่มขีด
ความสามารถใหแกตนเองอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

38 จิตสํานึกดานบริการ การใหความสําคัญกับลูกคาทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความตองการและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาอยูในระดับสูงอยูเสมอ ดวยมาตรฐานการใหบริการที่ดี 

39 ความนาเชื่อถือได ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสาํเรจ็ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สบืคน และคนหาขอมลูและรายละเอียดตาง ๆ 
เพ่ือท่ีจะใหไดขอมลูท่ีถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และตรงประเด็นแกผูอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ 

40 จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
สุขภาพและความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยปฏิบัตใิห
เปนไปตามมาตรฐานและวิธีการท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

บันทกึขอความ 

สวนราชการ  สาํนักปลัดเทศบาลลุมลาํชี      โทร. 044-056585                                      

ที ่ชย74501/         วันที ่    30   มกราคม  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชญิประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

เรยีน  คณะกรรมการฯ 
 

ตามคําสั่งเทศบาลเทศบาลตําบลลุมลําชี ที ่23 /2562    ลงวันที ่30 มกราคม 2562 

เรื่อง   แตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 นัน้ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารงานบคุคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒ 

และ แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

ชัยภูม ิ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลตําบล  ลงวันที่  24 

ตุลาคม  2562   จงึขอเชญิคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ปงบประมาณ  พ.ศ.2562    

เขารวมประชุมในวันที่ 1  กุมภาพันธ  2562 เวลา  09.30  ณ หองประชุมเทศบาลตําบลลุมลําช ี    
   

     จงึเรยีนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมตาม วัน เวลา ดังกลาว โดยพรอมเพรยีงกัน 

               
 

                                                                           (นายอุดร  มาสงิห) 

                                                                      ประธานคณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลลุมลําชี 
ที่  23 / 2562 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   
ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

----------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  ขอ  270  จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ปงบประมาณ  พ.ศ.2562   ดังน้ี 

  1.  นายอุดร  มาสิงห   นายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ 
 2.  วาที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก      ปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 3.  นายวีรพล  กุดชัยภูมิ   รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 4.  นางสกุลชภัสร  คงสกุล  หัวหนาสํานักปลัด  กรรมการ 
 5. นางรุงนภา  ศักดิ์เขียว   นักทรัพยากรบุคคล  เลขานกุาร 

 
 มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ปงบประมาณ พ.ศ.2562   เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ   

ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากร  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   30   เดือนมกราคม   พ.ศ.2562 
     

           

      (ลงชื่อ)       
                (นายอุดร  มาสิงห) 
             นายกเทศบาลตาํบลลุมลําชี 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
วันที่   1   เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
ณ    หองประชุมเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 
ผูเขาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายอุดร  มาสิงห นายกเทศมนตรี  
2 วาที่ ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก ปลัดเทศบาล  
3 นายวีรพล  กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล  
4 นางสกุลชภัสร  คงสกุล หัวหนาสํานักปลัด  
5 นางรุงนภา  ศักดิ์เขียว นักทรัพยากรบุคคล  

 
เริ่มประชุม  เวลา   09.30  น. 
  นายอุดร  มาสิงห    นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี   ทําหนาที่เปนประธานและกลาวเปดการ
ประชุม   ตามระเบียบวาระ    ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่   1 เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

- ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่   2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
    -  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่   3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  ตามสั่งเทศบาลตาํบล  ที่ 23/2562  ลงวันที่   30 มกราคม 2562 
   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ปงบประมาณ   
   พ.ศ.2562  มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี   
   คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี 
   ประสิทธิภาพ  นั้น  จึงขอใหคณะกรรมการทุกทานกําหนดรูปแบบการจัดทํา 
   แผนพัฒนาบุคลากรดวย 
นักทรัพยากรบุคคล เสนอใหกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  แบงเปน 2  สวน 

ดังน้ี 
1. แนวทางการพัฒนาผูบริหาร  เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการการ 

   บริหารงานและการเปลี่ยนแปลง  ไดแก 
    -  พัฒนาผูบริหารและสรางภาวะผูนํา     

 
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล  ตามประกาศ 

   คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข 
   เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล  ลงวันที่  24  

  ตุลาคม  2545  หมวดที่  12  สวนท่ี  3  เก่ียวกับการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
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   ขอ  264  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือเพิ่มพูน 
   ความรู   ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทาํใหปฏิบัติหนาที่ 
   ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ   
    -  ตามแนวทางดังกลาว  จึงขอเสนอใหพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามขอ   
   267  ตองพัฒนาทั้ง  5  ดาน  ไดแก 

(1)  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเกี่ยวของกับการ 
  ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เชน ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาํคญัของรฐับาล สถานที่  
  โครงสรางของนโยบายตางๆ  เปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรู 
  ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งาน 
  ฝกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห งานการเงิน งานดานชาง ฯ 

(3) ดานการบริหาร  ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ 
  บริการประชาชน  เชน ในเร่ืองการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การ 
  ประสานงาน  เปนตน 

(4)  ดานคณุสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกที่ดี สงเสริมใหสามารถ 
  ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดยอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล เชน  
  มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพ 
  อนามัย  เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก  การพัฒนาคณุธรรมและ 
  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข 
   -  ประกอบกับงานการเจาหนาที่  ไดดาํเนินการจัดทําแบบสอบถาม  เรื่อง   

ความตองการฝกอบรมของพนักงานเทศบาลตําบลลุมลาํชี  ประจําป  พ.ศ.๒๕62  
เพื่อสรปุหาองคความรูแตละงานท่ีมีความตองการฝกอบรม  และนําไปเปนทิศทางใน
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ปงบประมาณ  ๒๕62     

๓.  บุคลากรมีความตองการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  เรียงตามลําดับ  
ดังน้ี 

1) หลักสูตรที่เก่ียวของกับงานในหนาที่รบัผิดชอบ 
2) หลักสูตรกฎหมาย ระเบียบที่สําคัญและเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
4) หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5) หลักสูตรคุณธรรม / จริยธรรมในการทํางาน 

ที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท  เห็นชอบ 
ปลัดฯ   เสนอใหมีหลักสูตรการพัฒนา  ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
2. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
3.  หลักสูตรความรูพื้นฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ  
4.  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
4.  หลักสูตรดานการบริหาร  
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5.  หลักสูตรตาง ๆ  ที่สามารถกําหนดภายหลังตามความจําเปนและสถานการณ 
มีการกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร   ดังนี้ 
1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝกอบรม  ไดแก 

    2.1 การจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  จัดโดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน  หรือหนวยงานราชการอื่น ๆ  โดยจัดสงใหพนักงานสวนทุกคนเขา
รับการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของของแตละตําแหนง 

        2.2  การฝกอบรมในองคกร   เปนโครงการที่เทศบาลตําบลลุมลาํช ี
   ดําเนินการฝกอบรมเอง 

3.  การศึกษาดูงาน  จัดทําโครงการศึกษาดูงาน  เพื่อศึกษาดูงานในดาน 
   ตาง ๆ  เชน การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   ดานการพัฒนา   การปฏิบัติงานภายใน 

สํานักงานและในชุมชน    และดานสังคม  เปนตน 
   4.  การสอนงาน  การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
ทีป่ระชุม  มีมติเปนเอกฉันท  เห็นชอบ 
ประธานฯ  ขอใหคณะกรรมการเสนอความคดิเห็นในการกําหนดตัวชี้วัดและเปา 
   หมายการพัฒนาบุคลากร  ควรจะทําอยางไร 
ปลัดเทศบาล  ขอเสนอการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด  ดังน้ี 

1. ควรกําหนดเปาหมายใหบุคลากรทุกตําแหนงไดรับการพัฒนาอยาง 
นอย  1  ครั้ง/ตอป 

2. การกําหนดตัวชี้วัดควรคิดเปนรอยละของบุคลากรทั้งหมด  ใหไดรบั 
   การพัฒนาอยางนอย  รอยละ  50 
ที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันท  เห็นชอบ 
ประธานฯ  เมื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  วิธีการพัฒนา 
   บุคลากร  เปาหมายและกาํหนดตัวชี้วัดไดแลว  การจัดทําองคประกอบรูปเลม 
   แผนพัฒนาจะตองมีอะไรบาง 
 
หัวหนาสํานักปลัด ท.ต.  เสนอการจัดทํารูปเลมแผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2562 

ใหประกอบดวย 
บทที่  1  บทนํา 
  หลักการและเหตุผล 
  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
  เปาหมาย 
  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
  ขั้นตอนการดําเนินงาน   
บทที่  2  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

     แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
     หลักสูตรการพัฒนา 
     เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
     ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
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    แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาํบลลุมลาํชี 
รองปลัดเทศบาล เสนอใหมีการติดตามประเมินผล  ผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการ 
   พัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา โดยใหมีการรายงานและบันทึก 
   ผลที่ไดในกรณทีี่ไดมีการสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอก  และการใชแบบสอบถาม/ 
   แบบทดสอบ กอน-หลัง  เมื่อผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว  
ที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่   4 เรื่องอื่น ๆ 
    -    ไมม ี
 

ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมไมมีอะไรเสนอหรือแสดงความคิดเห็นแลว   ขอปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา   11.00   น. 
 
 

(ลงชื่อ)                  ผูบันทึก 
(นางรุงนภา  ศักดิ์เขียว) 

เลขานุการฯ 
 

(ลงชื่อ)               ผูรับรอง 
  (นายอุดร  มาสิงห) 
  ประธานกรรมการฯ 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อผูเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

วันที่  1  เดือนกุมภาพันธ  2562 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 
 

ผูเขาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายอุดร  มาสิงห นายกเทศมนตรี  
2 วาที่ ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก ปลัดเทศบาล  
3 นายวีรพล  กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล  
4 นางสกุลชภัสร  คงสกุล หัวหนาสํานักปลัด  
5 นางรุงนภา  ศักดิ์เขียว นักทรัพยากรบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


