แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

บทนำ
ลักษณะของแผนพัฒนาบุคลากร
การบริ หารงานบุคคลเป็ นภารกิจที่สาคัญในการบริ หารและเกี่ยวข้องกับงานทุกฝ่ าย จึงเป็ นภาระหน้าที่ที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารและผูร้ ับผิดชอบงานด้านบุคคล โดยเฉพาะที่ตอ้ งมุ่งปฏิบตั ิในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทา
ให้บุคลากรในหน่วยงานเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิภาพ อันจะส่งผลสาเร็จต่อเป้ าหมายของหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากรเป็ นขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารงานบุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภาพให้กับ บุ คลากร ตลอดจนท าให้บุคลากรมี ความเติ บโตก้าวหน้าและทันต่อโลก โดยอาศัยผลที่ ไ ด้
รับทราบจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่ วยงานซึ่ งต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหาก่อนว่าเป็ นการขาดความรู้ สภาพแวดล้อมในการทางาน หรื อปริ มาณงานที่มีมากเกินไปเพื่อนามาใช้
ประกอบการพิ จารณาวางแผนพัฒ นาบุ ค ลากร พร้ อมทั้งเสริ ม สร้ างความสามารถด้วยการให้ก ารอบรม ซึ่ งการ
ฝึ กอบรมเป็ นกระบานการที่จะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปฏิบั ติงาน
ได้ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
1. เพื่อกาหนดเป้ าหมาย และวิธีการในการพัฒนาบุคลากร
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ก่อให้เกิดความชานาญในการปฏิบตั ิงานมาก
ยิง่ ขึ้น
3. เพื่อลดปัญหาการปฏิบตั ิงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรื อไม่สาเร็จตามที่กาหนด
4. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และปรับปรุ งให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทางานในองค์กร
5. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน อันจะส่ งผลสาเร็ จต่อเป้ าหมายขององค์กร
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร มี 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ้นของ
หน่วยงาน พิจารณาได้จากปั ญหา ดังนี้
1. บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานและสาเร็จตามที่กาหนดไว้
2. เกิดการสูญเสี ย สิ้ นเปลืองทรัพยากรมากเกินไป
3. มีงานคัง่ ค้าง สะดุด ณ จุดต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาปัญหาและความต้องการที่ตอ้ งมีการฝึ กอบรม
1. พิจารณา ณ จุดใดของหน่วยงานที่สมควรต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพใน
การทางาน
2. สารวจความต้องการในการฝึ กอบรมเพิม่ เติมจากบุคลากรภายในหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการเสนอเรื่ องต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณาสั่งการ
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ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการฝึ กอบรมตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ใน 2 กรณี คือ
1. จัดส่งบุคลากรไปฝึ กอบรมจากองค์กรภายนอก
2. จัดทาโครงการฝึ กอบรม โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- กาหนดเป้ าหมายของการฝึ กอบรม
- กาหนดเรื่ องและเนื้ อหาที่จะทาการฝึ กอบรม
- กาหนดวิธีและสื่ อที่จะทาการฝึ กอบรม
- กาหนดวิธีและสื่ อที่จะใช้ในการฝึ กอบรม
- ติดต่อประสานงานทั้งวิทยากรและผูท้ ี่จะเข้ารับการอบรม
- จัดสิ่ งอานวยความสะดวก
- จัดเตรี ยมเอกสารและอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล
หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. หลักสูตรนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
2. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
3. หลักสูตรนักบริ หารงานท้องถิ่น
4. หลักสูตรนักบริ หารงานคลัง
5. หลักสูตรนักบริ หารงานช่าง
6. หลักสูตรผูอ้ านวยการกองการศึกษา
7. หลักสูตรหัวหน้าสานักปลัด
8. หลักสูตรนักที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
9. หลักสูตรนิติกร
10. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
11. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
12. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
13. หลักสูตรนักวิชาการคลัง
14. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้
15. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ
16. หลักสูตรนายช่างโยธา
17. หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในแต่ละส่วน
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ในการจัดฝึ กอบรมมีวิธีการใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้
1. การฝึ กอบรมภายในองค์กร (in house training) ซึ่งอาจใช้วิทยากรจากภายในหรื อภายนอกองค์กร
2. การส่งบุคลากรขององค์กรไปรับการฝึ กอบรมภายนอกองค์กร
3. การฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน (on the job training)
4. การปฐมนิเทศ (orientation) ซึ่งกาหนดให้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องได้รับการปฐมนิเทศในเรื่ องต่าง ๆ
เช่น ความรู้เกี่ยวกับแผนงานพัฒนาบุคลากร ระเบียบข้อบังคับ บทบาทหน้าที่ในตาแหน่งที่ตอ้ งรับผิดชอบ เป็ นต้น
การประเมินผลการฝึกอบรม
การฝึ กอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผล เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการปรับปรุ งหลักสูตรการฝึ กอบรม
ให้มีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลการฝึ กอบรม ในกรณีมีการจัดฝึ กอบรมภายในองค์กร
2. การบันทึกผลการฝึ กอบรม และนาข้อมูลไปใช้พิจารณาในการปรับปรุ งตาแหน่ง หรื อการปรับเปลี่ยน
ตาแหน่งงานบุคลากร
3. การรายงานและบันทึกผลที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึ กอบรมภายนอกองค์กร
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แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
สภาตาบลหินโคน ได้ยกฐานะเป็ นองค์การบริ หารส่วนตาบลหินโคน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 เดิมมี
หมู่บา้ น จานวน 10 หมู่บา้ น และเมื่อปี 2546 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง เพิ่มเป็ นหมู่
ที่ 11 บ้านโคกพลวง ปัจจุบนั จึงมีพ้นื ที่การปกครอง จานวน 11 หมู่บา้ น มีนายสุริยะ เลียนอย่าง เป็ นนายก
องค์การบริ หารส่วนตาบล คนปัจจุบนั
1.2 การปกครอง
ตาบลหินโคน มีการปกครอง แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ
คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการ
ปกครองเป็ น 11 หมู่บา้ น แต่ละหมู่บา้ นมีผใู ้ หญ่บา้ นเป็ นหัวหน้าปกครอง และมีกานันเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดใน
ตาบล ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ส่วนการปกครองรู ปแบบที่สอง คือ การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น มีองค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ นโคน ทาหน้าที่บริ หารงานราชการในเรื่ องของการบริ หารการพัฒนา
ตาบลหินโคน
1.3 ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
ตาบลหิ นโคน ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของอาเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา โดยมีระยะทางห่างจาก
อาเภอจักราช 9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลหลุ่งประดู่ อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสี มา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลหนองขาม อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลจักราช
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา
1.4 เนื้อที่
องค์การบริ หารส่วนตาบลหิ นโคน มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 45.606 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 28,504 ไร่
1.5 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลหิ นโคน ส่ วนมากเป็ นที่ราบสูง มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลาดเอียงจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ความสูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ 168 – 200 เมตร ดินเป็ นดินร่ วนซุย
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8 หมู่บา้ น เป็ นระยะทาง 11 กิโลเมตร
1.6 จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่
จานวนหมู่บา้ นในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บา้ น 11 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 11
1.7 จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร
- จานวนครัวเรื อนทั้งหมด 1,607 ครัวเรื อน
- จานวนประชากรทั้งสิ้ น 6,488 คน แยกเป็ น
ชาย 3,285 คน
หญิง 3,203 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 143 คน / ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่
1
2
3
4
5
3
7
8
9
10
11

ชื่อบ้าน

จานวนพื้นที่
(ไร่ )
บ้านหิ นโคน
3,591
บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2
3,200
บ้านโนนเสมาหมู่ที่ 3
2,375
บ้านโนนมะนาว
3,125
บ้านสวนปอ
2,353
บ้านหัวละเลิง
2,335
บ้านหนองจระเข้หิน
4,960
บ้านโนนมัน
1,603
บ้านหนองตะครอง
1,472
บ้านหิ นโคนพัฒนา
1,262
บ้านโคกพลวง
2,000
รวม
28,504

จานวน
ครัวเรื อน
260
260
103
159
126
138
221
93
86
97
74
1,607

ชาย
477
591
215
313
233
297
388
196
172
233
170
3,285

จานวนประชากร (คน)
หญิง
รวม
463
940
546
1,137
219
434
331
644
235
468
302
599
386
774
172
368
176
348
230
463
143
313
3,203
6,488

2. ศักยภาพในตำบล
2.1 ศักยภาพในตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจำนวน 35 คน
ตำแหน่งในสำนักปลัด มี 15 คน ดังนี้
1. นายอานวย ทนสระน้อย
นักบริ หารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
2. นางอัจฉรา พิพฒั น์ศกั ดิ์ภกั ดี
นักบริ หารงานท้องถิ่น ระดับต้น
3. นายอานาจ ปราบมะเริ ง
นักบริ หารงานทัว่ ไป
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นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจา (ภารโรง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูช้ ่วย จพง.และบรรเทาสาธารณภัย)
พนักงานจ้างทัว่ ไป (คนงานทัว่ ไป)
พนักงานจ้างทัว่ ไป (พนักงานขับรถยนต์)
พนักงานจ้างทัว่ ไป (ยาม)
พนักงานจ้างทัว่ ไป (พนักงานขับรถยนต์)

4. นางสาววาสนา ปุริธรรมเม
5. นายอาทิตย์ ปาสารัก
6. นายบัณฑิต ประกอบมี
7. นายสุชาติ ใสโพธิ์
8. จสอ.ภัทรพล กุนหนองแดง
9. นายอานาจ ประสาร
10. นางสาวภาวิณี กุดรังนอก
11. นายณัฐพงษ์ จาปามูล
12. นางเบญจรัตน์ เตคาหันต์
13. นายสมชาย พวงทองหลาง
14. นายศรี พฒั นา ติมไธสง
15. นายธนากร สี มูลลาด
ตำแหน่งในกองคลัง มี 5 คน ดังนี้
1. นางจันทร์จิรา เทวา
ผูอ้ านวยการกองคลัง ระดับต้น
2. นางสาวสัมผัส เหมือนสันเทียะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4. นางสาววรรณนิษา สิ ทธิ์เสื อพะเนา นักวิชาการคลัง
5. นายอภิชาติ สนธิพนั ธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
6. นางสาวสุธิชา จันทร์วิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินบัญชี
7. นางสาวพัชราภรณ์ เสริ มนอก
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งในกองช่าง
มี 3 คน ดังนี้
1. นางสาวอนันตญา ศิริรัตน์
ผูอ้ านวยการกองช่าง ระดับต้น
2. นางสาวสุริยนั ต์ เสื อโคล่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
3. นายวุฒิชยั ดัง่ ขุนทด
ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ มี 6 คน
1. นางสาวนันชิตา สุวะ
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ระดับต้น
2. นางสาวสุมิตรา ภูคาศักดิ์
ครู
3. นางสาวสมพร ฟันพิมาย
ครู
4. นางสาวเจษฎาพร ทวนไธสง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก)
5. นางสาวกาญจนา เทียบแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก)
6. นางสาวรัชนี สิ งห์บุญ
พนักงานจ้างทัว่ ไป(ผูด้ ูแลเด็ก)
7. นางสาวทิพย์สุดา เที่ยงกระโทก
พนักงานจ้างทัว่ ไป(คนงานทัว่ ไป)

ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม มี 3 คน
1. นายนริ นทร์ หมอไทย
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น
2. นางสาวศิริอร ฉิมหาชาติ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
3.นายกฤษฎากร พลเมืองศรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน)
ระดับการศึกษาของบุคลากร
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

13
11
10

คน
คน
คน

3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจาปี งบประมาณ 2563
- รายได้ที่องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดเก็บเอง
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

18,916,415.17.428,026.78.11,103,739.39.7,384,649.-

บาท
บาท
บาท
บาท

แยกเป็ น

-7แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ตาแหน่ง
สำนักปลัด อบต.
ปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทา
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างทัว่ ไป 2 อัตรา
กองคลัง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย.63

-8ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ตาแหน่ง

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

กองช่าง
ผูอ้ านวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา
ช่างเขียนแบบ
กองการศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

หลักสูตรของกรมส่งเสริ มฯ

หลักสูตรของสถาบันอื่น

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย.63

แนวทางการพัฒนาบุคลากร
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ นโคน ได้
พิจารณาและ ให้ความสาคัญบุ คลากรในทุ กระดับทั้ง คณะผูบ้ ริ หาร,สมาชิ กสภา พนักงานส่ วนตาบล
ทั้ง 5 กอง และพนักงานจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ นโคน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ทั้งทางด้านการปฏิบตั ิงาน, หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ,
การบริ หาร และคุณธรรมและจริ ยธรรม ดังนี้
สำนักปลัด
ประกอบด้วย
1. ปลัดอบต.
2. รองปลัด อบต
3. หัวหน้าสานักปลัด
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นักทรัพยากรบุคคล
6. นิติกร
7. เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. เจ้าพนักงานธุรการ
กองคลัง
ประกอบด้วย
1. ผูอ้ านวยการกองคลัง
2. นักวิชาการคลัง
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. เจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง
ประกอบด้วย
1. ผูอ้ านวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
3. เจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา
ประกอบด้วย
1. ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา
3.. ครู

กองสวัสดิการสังคม
ประกอบด้วย
1. ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมขน
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการ
ดำเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล
(1) หลักสูตรความรู ้พ้นื ฐานที่ในการปฏิบตั ิราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริ หาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
(6) หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
(7) หลักสูตรการบริ หารจัดการองค์กร
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools)
เครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
(Development Tools)

การฝึ กอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training)

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

Term Learning)

ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

เครื่องมืออื่นๆ
ที่ไม่ใช่การฝึ กอบรมในห้องเรียน
(Non Classroom Training)
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
การสอนงาน (Coaching)
การฝึ
างาน (On
theLearning)
Job Trainingได้แก่
การเรีกอบรมในขณะท
ยนรู ้ระยะยาว (Long
Term
: OJT)
โปรแองค์กรพี่เลี้ ยง (Mentoring Program)
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทากิจกรรม (Activity)
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self Learning)
การเป็ นวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback)
การฝึ กงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญ (Counterpart)

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
๑. การฝึ กอบรมในห้องเรี ยน
(Classroom Training)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการเรี ยนรู ้จากผูเ้ รี ยนหลากหลาย
กลุ่มงาน/ตาแหน่งงาน โดยมีสานักงาน
ปลัด (งานบริ หารงานบุคคล) ทาหน้าที่
ดาเนินการจัดอบรม

๑. ปรับปรุ งจุดอ่อนหรื อข้อที่ตอ้ งพัฒนาของ
บุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
๒. พัฒนาความสามารถที่เป็ นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีข้ นึ กว่าเดิม
๓. เตรี ยมความพร้อมสาหรับตาแหน่งงานที่
สูงขึ้น ทาให้ผบู ้ งั คับบัญชาและบุคลากร
เกิดความมัน่ ใจว่าจะสามารถรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งงานในอนาคต
๔. ใช้เป็ นเครื่ องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น
(Talented People) หรื อผูส้ ื บทอด
ตาแหน่งงาน (Successors) ที่จะก้าวขึ้นสู่
ตาแหน่งงานระดับบริ หารต่อไป

๒. การสอนงาน
(Coaching)

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จาเป็ นจะต้องอยูใ่ นภาคสนามเท่านั้น
อาจจะเป็ นการสอนงานนอกภาคสนาม
โดยส่วนใหญ่หวั หน้างานโดยตรงจะทา
หน้าที่สอนงานให้กบั บุคลากร

1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
ผูส้ อนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้
บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็ นการเตรี ยมให้พร้อม
ก่อนที่จะเลื่อนตาแหน่ง ผูส้ อนต้องทบทวน
ผลงาน ความสามารถที่มีอยู่ และกาหนด
เป้ าหมายในการสอนงาน โดยเน้นการ
พัฒนาความสามารถในตาแหน่งที่บคุ ลากร
จะเลื่อนขึ้นไป
๓. เพื่อปรับปรุ งและพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ผูส้ อนจะต้องค้นหา
ความสามารถที่โดดเด่น/ ที่ตอ้ งปรับปรุ ง
และจัดลาดับความสาคัญของความสามารถ
ที่จะต้องพัฒนา หรื อต้องการเสริ มและ
พัฒนา

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
๓. การฝึ กอบรมในขณะ
ทางาน

(On the Job Training
: OJT)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการฝึ กอบรมในภาคสนาม ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
โดยมีผสู ้ อนที่เป็ นหัวหน้างานหรื อบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ประกบเพื่อ
อธิบายและชี้แนะ ซึ่งเครื่ องมือนี้จะเกิด
ประโยชน์ได้ถา้ ใช้คู่กบั การสอนงาน

ใช้สาหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทางาน
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตาแหน่ง มีการ
ปรับปรุ งงานหรื อต้องอธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อ
สอนให้บคุ ลากรทราบและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure)
วิธีการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction)
คู่มือการทางาน (Manual) ระเบียบปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน (Rules &

Regulation) หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้
บุคลากรสามารถทางานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔. โปรแองค์กรพี่เลี้ยง

(Mentoring
Program)

เน้นพัฒนาเรื่ องจิตใจ การปรับตัว การทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นภายในองค์การ องค์การบางแห่ง
เรี ยก Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะมีพี่
เลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และ
พูดคุยกับบุคลากรอย่างไม่เป็ นทางการ

๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้
สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับทุกคนใน
องค์การได้อย่างมีความสุ ข สามารถ
ปรับตัวเข้ากับองค์การ เพื่อนร่ วมงาน
และสภาพแวดล้อมในการทางานที่
แตกต่างจากองค์การเดิมได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทาหน้าที่ใน
การสร้างความสัมพันธ์ ความคุน้ เคย
และบรรยากาศที่ดีในการทางาน รวมทั้ง
เป็ นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดีให้แก่
บุคลากรใหม่
๒. เพื่อช่วยบุคลากรที่กาลังจะปรับตาแหน่ง
ให้เติบโตขึ้นในองค์การ พี่เลี้ยงจะทา
หน้าที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
ทางานรวมถึงข้อควรระวังและความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากงานใหม่ที่ได้รับ
มอบหมาย

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
ลักษณะเฉพาะ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๕. การเพิ่มคุณค่าในงาน
เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรื อท้าทาย
๑. Renewal – การทาให้เกิดความแปลกใหม่
มากขึ้น ต้องใช้ความคิดริ เริ่ ม การคิดเชิง
(Job Enrichment)
ไม่ให้บคุ ลากรเกิดความเบื่อหน่าย โดย
วิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคย
การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน บุคคลที่
ปฏิบตั ิ
จะต้องติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยน
มุมมองหรื อความคิดจากงานเดิม
๒. Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชานาญมากขึ้น
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ทางานใหม่ ๆ
๓. Specialization – การชานาญในงานเป็ น
พิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการ
บริ หารจัดการงานนั้นที่ลึกขึ้น ยากและท้า
ทายมากขึ้น
๖. การเพิ่มปริ มาณงาน

(Job Enlargement)

๗. การมอบหมาย
โครงการ

(Project
Assignment)

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็ นงานที่
มีข้นั ตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบตั ิ
หรื ออาจจะเป็ นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคย
ปฏิบตั ิ แต่งานที่ได้รับมอบหมายไม่ยาก
หรื อไม่ตอ้ งใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก

เพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะการทางานให้กบั
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการบริ หาร
จัดการ (Managerial Competency) ที่
เพิ่มขึ้นจากการบริ หารงานที่มีปริ มาณที่มากขึ้น
กว่าเดิมที่เคยปฏิบตั ิ ได้แก่ ทักษะการวางแผน
งาน ทักษะการบริ หารเวลา ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและตัดสิ นใจ การบริ หารทีมงาน การ
สอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะสาหรับ
บุคลากรที่ทางานเดิม ๆ ซ้ า ๆ มาเป็ นระยะ
เวลานาน)

เน้นการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม่สามารถทาให้เสร็จ
ภายในวันหรื อสองวัน เป็ นโครงการพิเศษที่
บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบตั ิ
หรื อเป็ นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจา
ที่รับผิดชอบ

เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการที่
มอบหมายให้บคุ ลากรไปปฏิบตั ิ เป็ นเครื่ องมือ
ในการฝึ กทักษะในการทางาน (Skill-based)
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงาน
นั้น บางองค์การนามาใช้ในการเลื่อนระดับ
ตาแหน่งงาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น
และการหาผูส้ ื บทอดทายาทตาแหน่งงาน

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
ลักษณะเฉพาะ
๘. การหมุนเวียนงาน
เน้นให้บคุ ลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยัง
อีกงานหนึ่ง เพื่อเรี ยนรู ้งานนั้น ตาม
(Job Rotation)
ระยะเวลาที่กาหนด โดยส่วนใหญ่มกั ใช้
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาความสามารถ
ของผูบ้ ริ หารก่อนการปรับตาแหน่ง/ระดับ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิด
การทางานที่หลากหลายด้าน เป็ นการ
เสริ มสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้เรี ยนรู ้
งานมากขึ้น จึงเหมาะสาหรับบุคลากรที่เตรี ยม
ความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรื อ
เป็ นกลุ่มคนที่มีผลงานดีและมีศกั ยภาพสูง

(High Performance and High Potential)
๙. การให้คาปรึ กษา
แนะนา

(Consulting)

๑๐. การติดตาม/สังเกต

(Job Shadowing)

เน้นการให้คาปรึ กษาแนะนาเมื่อบุคลากรมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ
หัวหน้างานจะต้องทาหน้าที่ให้แนวทาง
เคล็ดลับ และวิธีการเพื่อให้บคุ ลากร
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
และนามากาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่ วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่งผูบ้ งั คับบัญชาจะต้อง
นาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อให้บคุ ลากรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ
ได้แก่
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
- การป้ องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การส่งเสริ มให้บคุ ลากรได้พฒั นาทักษะและ
ความรู ้ต่างๆ

เน้นการเรี ยนรู ้งานจากการเลียนแบบ และ
การติดตามหัวหน้างานหรื อผูร้ ู ้ในงานนั้น ๆ
เป็ นเครื่ องมือที่ไม่ตอ้ งใช้เวลามากนักใน
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
เนื่องจากบุคลากรจะต้องทาหน้าที่สังเกต
ติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่
จาเป็ นต้องใช้ในการทางาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริ ง รวมถึง
การแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบหรื อ
Role Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึง
เป็ นเดือนหรื อเป็ นปี มักใช้ในการพัฒนา
บุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง (Talent) หรื อการพัฒนา
คนเก่ง หรื อให้บคุ ลากรทัว่ ไปได้เรี ยนรู ้วิธีการ
ทางานของผูอ้ ื่นเพื่อนามาปรับปรุ งการทางาน
ของตนเองให้ดีข้ นึ หรื อใช้ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร (Career
Path)

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
๑๑. การทากิจกรรม

(Activity)

๑๒. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

(Self Learning)

ลักษณะเฉพาะ
เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่
ต้องมีระยะเวลาหรื อขั้นตอนการดาเนินงาน
มากนัก ความสาเร็ จของเครื่ องมือดังกล่าวนี้
ต้องอาศัยความร่ วมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมายที่
กาหนด

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่ วมมือสามัคคีกนั
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง
ซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวัญ
กาลังใจที่ดีในการทางาน ทาให้บคุ ลากรเกิด
ความรู ้สึกสนุกสนานในระหว่างวันทางาน
อันส่งผลให้ผลผลิตหรื อผลการปฏิบตั ิงาน
เพิม่ สูงขึ้น และมีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด

เน้นการฝึ กฝนฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น อ่าน
หนังสื อ หรื อศึกษาระบบงานจาก Work

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองโดยไม่จาเป็ นต้องใช้
ช่วงเวลาในการปฏิบตั ิงานเท่านั้น บุคลากร
สามารถแสวงหาโอกาสเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
Instruction หรื อ ค้นคว้าข้อมูลผ่าน
Internet หรื อเรี ยนรู้จาก e-Learning หรื อ ผ่านช่องทางการเรี ยนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่
ต้องการได้ วิธีน้ ีเหมาะกับบุคลากรที่ชอบ
สอบถามผูร้ ู ้ เป็ นต้น
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ (Self

Development) โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบตั ิงานดี และมีศกั ยภาพในการ
ทางานสูง (Talented People)
๑๓. การเป็ นวิทยากร
ภายใน

(Internal Trainer)

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน
การถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู ้ใน
เรื่ องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคล
เหล่านี้เป็ นวิทยากรภายในองค์การทาหน้าที่
จัดอบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ

เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บคุ ลากร
ได้แสดงผลงานจากการเป็ นวิทยากรภายใน
ให้กบั บุคลากรภายในองค์การ วิธีน้ ีเหมาะ
สาหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรื อรอบรู ้
ในงานที่รับผิดชอบ มีความชานาญในงาน
เป็ นอย่างมาก เช่น หัวหน้างาน หรื อผูบ้ ริ หาร

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
๑๔. การดูงานนอก
สถานที่

(Site Visit)

๑๕. การให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ

(Feedback)

ลักษณะเฉพาะ
เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่เป็ นตัวอย่าง (Best Practice)
ในเรื่ องที่ตอ้ งการดูงาน เพื่อให้บคุ ลากร
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบตั ิที่ประสบ
ความสาเร็ จ อันนาไปสู่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ
การได้เห็นรู ปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิศ หรื อได้เรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ ๆ ที่ดีจาก
องค์การภายนอก มาใช้เพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การทางานให้ดีข้ ึน วิธีน้ ีเหมาะกับบุคลากร
ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจ้งผลหรื อให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่
บุคลากร เพื่อให้บคุ ลากรปรับปรุ ง พัฒนา
ประสิ ทธิภาพและความสามารถในการ
ทางาน

เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการ
ทางานหรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคล
หรื อกลุ่มคน มี ๓ รู ปแบบ คือ
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell)
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen)
- แบบร่ วมแก้ปัญหา (Problem Solving)

๑๖. การฝึ กงานกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

(Counterpart)

๑๗. การเปรี ยบเทียบ
กับคู่แข่ง/
คู่เปรี ยบเทียบ

(Benchmarking)

๑๘. การประชุม/ สัมมนา

(Meeting/ Seminar)

เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ งกับผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในเรื่ องนั้น เป็ นการฝึ กงาน
ภายนอกสถานที่หรื อการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
ให้เข้ามาฝึ กงานกับบุคลากรภายใต้
ระยะเวลาที่กาหนด

เพื่อให้บุคลากรในระดับผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน
และบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ภายใน
ระยะเวลาที่จากัด เพื่อให้นาความรู ้ที่ได้รับจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กบั บุคลากรคนอื่น ๆ
ในองค์กรต่อไป

เน้นการนาตัวอย่างของขั้นตอนหรื อ
ระบบงานจากองค์การอื่นที่เป็ นตัวอย่าง
(Best Practice) มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กับขั้นตอนหรื อระบบงานปัจจุบนั เพื่อ
กระตุน้ จูงใจบุคลากรให้เห็นถึงสถานะ
ของหน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็ น

Best Practice

เพื่อหาวิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ดีที่สุด หรื อได้
เทียบเท่า หรื อดีกว่า เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหน้างาน หรื อบุคลากรที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และ
ปรับปรุ งผลงานและความสามารถของตนเอง
ให้เป็ นไปตามหรื อสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่ง
ภายในหรื อภายนอกหน่วยงานและองค์การ

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่
หลากหลาย ผูน้ าการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทสาคัญมากในการกระตุน้ จูงใจให้

เพื่อให้เกิดความรู ้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็ นการ
เรี ยนรู ้จากการรับฟังแนวคิดหรื อผลงานใหม่ ๆ
รวมถึงการหารื อหรื อระดมความคิดเห็นกันใน

๑๙. การให้ทุนการศึกษา

(Scholarship)

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม/สัมมนานาเสนอความ
คิดเห็นร่ วมกัน
เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ ประสบการณ์มากขึ้นจากอาจารย์
ผูส้ อน รวมถึงการสร้างเครื อข่ายกับ
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุน
จะต้องใช้เวลาการทางานหรื อเวลา
ส่วนตัวในการขอรับทุนจากองค์การ

หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทางานปกติ หรื อ
นอกเวลาทางานในการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
ในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที่
เป็ นประโยชน์ต่อการทางานปัจจุบนั ของ
บุคลากร หรื อการทางานในอนาคต หรื อเป็ น
ประโยชน์ต่อการเลื่อนระดับหรื อตาแหน่งงาน
ที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการ
ปฏิบตั ิงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆเพื่อนาปรับปรุ งการดาเนินงานของ
เทศบาลมาให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซักซ้อมการปฏิบตั ิงานในรอบเดือนที่ผ่านมา
และแนวทางการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง

50

การศึกษาดูงาน

25

ประชุม

-

- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบตั ิหน้าที่,
ระเบียบกฏหมายที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบตั ิหน้าที่,
ระเบียบกฏหมายที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านการเงินและบัญชี
ของพนักงานเทศบาล
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านก่อสร้างของ
พนักงานเทศบาล
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านงานธุรการของ
พนักงานเทศบาล
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านงานจัดก็บรายได้
ของพนักงานเทศบาล
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในการบริ หารงานใน
อานาจหน้าที่

1

การฝึ กอบรม

33,000 ต.ค.61- ก.ย.62

ทดสอบตามแบบ

1

การฝึ กอบรม

31,570 ต.ค.61- ก.ย.62

ทดสอบตามแบบ

1

การฝึ กอบรม

22,000 ต.ค.61- ก.ย.62

ทดสอบตามแบบ

1

การฝึ กอบรม

11,000 ต.ค.61- ก.ย.62

ทดสอบตามแบบ

1

การฝึ กอบรม

11,000 ต.ค.61- ก.ย.62

ทดสอบตามแบบ

1

การฝึ กอบรม

11, 000 ต.ค.61- ก.ย.62

ทดสอบตามแบบ

5

การฝึ กอบรม

100,000 ต.ค.61- ก.ย.62

ทดสอบตามแบบ

2

ประชุมประจาเดือนผูบ้ ริ หารและพนักงาน
พนักงานเทศบาลยังเข้าใจระเบียบและการ
ส่วนตาบล
ปฏิบตั ิไม่ชดั เจน
อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดโดยสถาบันบุคลากรท้องถิ่น
- อบรมหลักสูตรปลัดเทศบาล
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล
- อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล
- อบรมหลักสูตรจนท/จพง. การเงิน ฯ
- เป็ นการเพิม่ พูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล
- อบรมหลักสูตรช่าง/นายช่าง
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล
- หลักสูตรจพง. ธุรการ
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล
- อบรมหลักสูตรจนท./จพง.จัดเก็บรายได้
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล
- อบรมหลักสูตรนายก รองนายก ประธานสภา - เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
เลขาฯ
ของผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา

งบประมาณ

การติดตาม
การประเมินผล

ผูบ้ ริ หาร พนักงานสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผูน้ า เข้าใจบทบาทและหน้าที่ยงั ไม่เพียงพอ

อบรมสัมมนาผูบ้ ริ หาร พนักงานและสมาชิก
สภาอบต. ตลอดจนผูน้ าชุมชน

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

1

3

เป้าหมาย
คน

หลักการและเหตุผล

300,000 ต.ค.61- ก.ย.62

ต.ค.61- ก.ย.62

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

ติดตามการทางานที่
ผ่านมา

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
4
5

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา
อบรมพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสถาบัน
เอกชน
อบรมบุคลากรที่จดั โดยกรมส่งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
- อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

- เป็ นการเพิม่ พูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล
- อบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัยพนักงาน - เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ส่วนท้องถิ่น
ของพนักงานเทศบาล
- อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ในการควบคุมภายในของพนักงานเทศบาล
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
- อบรมมาตรฐานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (ขั้น
ของพนักงานเทศบาล
พื้นฐาน) ของ อปท.
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการผูด้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็ก
ของพนักงานเทศบาล
เล็กของ อปท.
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิ
- อบรมหลักสูตรกาหนดราคากลางและควบคุม หน้าที่ของพนักงานเทศบาล
งานก่อสร้างของ สตง.
6

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

7

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
องค์การบริ หารส่วนตาบลหินโคน
- โครงการฝึ กอบรม/สัมมนาพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง(จัดโดย
หน่วยงานภายนอก)

8

- เป็ นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
- เป็ นพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
- เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
คน

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

57,000

ต.ค.61- ก.ย.62

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด
ทดสอบตามแบบที่
กาหนด
ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในการปฏิบตั ิงานอง
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

15

- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านการพัฒนางาน
ของพนักงานเทศบาล
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านวินยั ของ
พนักงานเทศบาล
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านการควบคุม
ภายในงานของพนักงานเทศบาล

5

การฝึ กอบรม

35,000

ต.ค.62- ก.ย.63

10

การฝึ กอบรม

10,000

ต.ค.62- ก.ย.63

1

การฝึ กอบรม

5,000

ต.ค.62- ก.ย.63

5

การฝึ กอบรม

10,000

ต.ค.62- ก.ย.63

1

การฝึ กอบรม

8,000

ต.ค.62- ก.ย.63

การฝึ กอบรม

10,000

ต.ค.62- ก.ย.63

การปฐมนิเทศงาน
โดยผูบ้ งั คับบัญชา
การฝึ กอบรม

-

ต.ค.62- ก.ย.63

30,000

ต.ค.62- ก.ย.63

การฝึ กอบรม

40,000

ต.ค.62- ก.ย.63

- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านการผูด้ ูแลเด็กของ
พนักงานเทศบาล
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านกาหนดราคา
กลางและควบคุมงานก่อสร้างของ เทศบาล
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในด้านการทางานของ
พนักงานเทศบาล
- เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
- เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล

2
บุคลากร
ใหม่
10
15

การฝึ กอบรม

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด
ทดสอบตามแบบที่
กาหนด
ทดสอบตามแบบที่
กาหนด
ทดสอบตามแบบที่
กาหนด
ทดสอบตามแบบ
ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา

9

- โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร สังกัด
องค์การบริ หารส่วนตาบลหินโคน

10

- โครงการอื่นๆ ที่สามารถกาหนดภายหลังตาม
ความจาเป็ นและสถานการณ์

หลักการและเหตุผล
- เป็ นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
- เป็ นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ประสบการณ์และ
ขีดความสมารถในการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้นของ
พนักงานเทศบาล
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ประสบการณ์และ
ขีดความสมารถในการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้นของ
พนักงานเทศบาล

เป้าหมาย
คน
20

20

วิธีการพัฒนา
การศึกษาดูงาน

งบประมาณ
60,000

เป็ นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตรหรื อ

โครงการ

ระยะเวลา
การดำเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

ต.ค.62- ก.ย.63 ทดสอบตามแบบที่
กาหนด
ต.ค.62- ก.ย.63

ทดสอบตามแบบที่
กาหนด

รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง
ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง

1

ความรู ้ในด้านบัญชี

2

ความรู้ในการเป็ นผู ้
ตรวจสอบ

3

ความรู้ในด้าน
งบประมาณ

4

ความรู้ในด้านการเงิน

5

ความรู ้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

คำนิยาม
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
บัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้านบัญชีให้มีประสิ ทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็ นผู ้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นผู ้
ตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้านการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
งบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
การเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้านHRD
ให้มีประสิ ทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็น

6

ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้าน
บุคคล
HRIS

7

ความรู ้ในด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้าน

HRM ให้มีประสิทธิภาพ
8

9

ความรู้ในด้านเทคโนโลยี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศ
งาน IT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้าน IT ให้มีประสิ ทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทางานในด้านการตรวจสอบ
ความรู้ในด้านการ
ภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้านการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิ ทธิภาพ

10 ความรู้ในด้านกฎหมาย
11
13

16
19

20
24

25

26

27

28

29

ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คาปรึ กษาแนะนาในประเด็นต่าง ๆ โดย
อ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานในด้าน
ความรู ้ในด้านจัดซื้ อ
งานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการทางานด้านจัดซื้อให้มีประสิ ทธิภาพ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ ความเข้าใจในระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อ
ข้อบังคับของทางราชการ ซักถามและให้คาแนะนากับผูอ้ ื่นเกี่ยวกับระเบียบ คาสั่ง และ/หรื อสัญญาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น
ความเข้าใจในความต้องการหรื อความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผูอ้ ื่น รวมถึงการ
การให้คาปรึ กษา
ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ผอู ้ ื่นถึงแนวทางหรื อทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
การแก้ไขปัญหาตัดสิ นใจ
การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
การมองการณ์ไกลก่อนการตัดสิ นใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสิ นใจและการแก้ไขปัญหาได้
เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็ นไปอย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิผลและ
มีประสิ ทธิภาพ
ความเป็ นผูน้ า
ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนาเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิก
ในทีม รวมทั้งกระตุน้ ให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็ นผูน้ าและพร้อมที่จะนาเสนอความ
คิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม
ทักษะการสอนงานและ
การกาหนดกลยุทธ์ และเป้ าหมายหรื อผลลัพธ์ที่ตอ้ งการจากการสอนงาน รวมทั้งสอน
พัฒนางาน
งานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากความแตกต่าง
ของผูถ้ ูกสอนเป็ นสาคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรู ปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ
(Coaching
ให้เหมาะสมและบรรลุผลสาเร็ จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู ้และทักษะการทางานของ
Development Skills)
ตนเองและผูอ้ ื่นได้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะในการนาเสนองาน ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลหรื อรายละเอียดต่าง ๆ ให้กบั กลุ่มผูฟ้ ังในระดับที่
แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการนาเสนองานได้อย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จาเป็ นจะต้องนามาใช้ใน
การบริ หารทรัพยากร
กิจกรรม หรื อโครงการที่กาหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
ความรู ้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการคานวณข้อมูล รวมทั้งความสามารถใน
ทักษะในการคานวณ
การคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ นประเด็นย่อยๆ ตลอดจนการนาข้อมูลที่คานวณ
ได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้
ทักษะการประนีประนอม ความสามารถในการกาหนดเงื่อนไขหรื อผลประโยชน์ที่จะนาเสนอให้กบั คู่กรณี ท้งั
ภายในและ/หรื อภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรองและ
ประนีประนอมกับผูอ้ ื่นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองฝ่ าย
ความสามารถในการใช้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้างรู ปแบบ
ของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูลจากโปรแองค์กร
คอมพิวเตอร์

30

31

32

33

35
34

35

36

38

คอมพิวเตอร์เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการทางานอืน่ ๆ ต่อไปได้
ความสามารถในการออกแบบระบบหรื อฟังก์ชนั่ งานใหม่ ๆ โดยการดึงฐานข้อมูลที่มีอยู่
การบริ หารจัดการ
มาใช้เพื่อจัดทาเอกสารหรื อรายงานในรู ปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของ
ฐานข้อมูล
ผูอ้ ื่นได้
การบริ หารจัดการรายงาน ความสามารถในการจัดเตรี ยมและจัดทาเอกสารและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการนาโป
รแองค์กรคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทาและจัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและ
และเอกสาร
รายงานต่าง ๆ ได้
ความสามารถในการใช้ ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน
และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่ อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ น
ภาษาอังกฤษ
ลายลักษณ์อกั ษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้อุปกรณ์/เครื่ องมือ การจัดหาและเตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่ องมือประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึง
ความสามารถในการใช้ การบารุ งรักษา และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้
อุปกรณ์ / เครื่ องมือต่าง ๆ
การคาดการณ์และบริ หารการเงินของหน่วยงานหรื อทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการ
ทักษะในด้านการเงิน
ใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็ นตามงบประมาณที่จดั สรรไว้
การรวบรวมและวิเคราะห์ การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรื อเทคนิคในการรวบรวมหรื อค้นหาข้อมูล รวมทั้ง
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูล
ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุ ปจากข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างเป็ นระบบ
การกาหนดความสามารถและทักษะที่จาเป็ นในการคัดเลือกผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติ
การสัมภาษณ์เพื่อการ
เหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริ หารและควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการ
คัดเลือก
คัดเลือกผูส้ มัครแต่ละครั้ง
ความสามารถในการเลือกใช้คาพูดและสานวนภาษาในการนาเสนองานให้เหมาะสมกับ
ทักษะในการใช้ภาษา
เนื้อหาในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ศพั ท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
สายงานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การบริ หารงานสานักงาน/
ความสามารถในการจัดหา จัดเตรี ยม เก็บและบารุ งรักษาข้อมูล เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง
ธุรการ
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงานได้

39 การบริ หารโครงการ

การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ

42 การวิเคราะห์ทางสถิติ

รวมทั้งการนาแผนปฏิบตั ิการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan)
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสาเร็ จของโครงการ
ความสามารถในการกาหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ รวมทั้งสามารถนาสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ ตลอดจน
สามารถแปลและสรุ ปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ดว้ ยหลักการทางสถิติ

43 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์

การวางแผนและกาหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสังคม
ภายในโครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจน
ดูแลในเรื่ องความปลอดภัยและความเรี ยบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์
ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิด
ความร่ วมมือระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็ นอย่างดี

46 ทักษะการบริ หารงานจัดซื้อ

การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทางานในด้านงานจัดซื้อ
รวมทั้งการบริ หารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้าน
ปริ มาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผูข้ าย ตลอดจนการปรับปรุ ง
ขั้นตอนงานจัดซื้อให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
47 ทักษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพื่อรับและส่ งข้อมูล ข่าวสาร หรื องานกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กาหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและให้คาแนะนาแก่ผอู ้ ื่นถึงเทคนิ คหรื อวิธีการติดต่อสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
48 ทักษะด้านเลขานุการ
ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อานวยความสะดวก
ให้แก่ผบู ้ ริ หารขององค์การและผูม้ าติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริ หารจัดการให้เป็ นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่ น
ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรื ออุปสรรคที่อาจจะ
49 ความละเอียดรอบคอบ
50 มนุษยสัมพันธ์
61 การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ

เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผูอ้ ื่นได้
ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้ าหมายในการทางานร่ วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ
ความสามารถในการบริ หาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่แสดงออกได้
อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผูอ้ นื่ ได้ในสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน
ไป

61 ความคิดสร้างสรรค์

การนาเสนอความคิดริ เริ่ มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งนาไปสู่การออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิม่ ประสิ ทธิภาพทางการตลาดและ
การขาย รวมถึงการส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้กบั องค์การ

57 ความคิดเชิงกลยุทธ์

ความเข้าใจในทิศทาง เป้ าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการดาเนินงาน และดาเนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับ
กลยุทธ์ท้งั ของหน่วยงานและองค์การ

57 ความคิดเชิงวิเคราะห์

ความเข้าใจในการกาหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรื อปัญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุ ปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็ นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ได้อย่างเป็ นระบบ

60 การเรี ยนรู้และพัฒนาอย่าง

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุ งพัฒนาตนเองให้มีความรู ้และเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
การให้ความสาคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าอยูใ่ นระดับสูงอยูเ่ สมอ ด้วยมาตรฐานการให้บริ การที่ดี
ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสาเร็ จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สื บค้น และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ

61

ต่อเนื่อง
จิตสานึกด้านบริ การ

57 ความน่าเชื่อถือได้

58 จิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อม
สุ ขภาพและความปลอดภัย

เพื่อที่จะให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผอู ้ ื่นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมในการทางาน โดยปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด

ภาคผนวก

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
ที่ 261 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
*****************************************
เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อันเป็ นการรองรับการพัฒนาระบบคุณภาพขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหิ นโคน ฝ่ ายบริ หารมีนโยบายที่ชดั เจนสาหรับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง และ
จริ งจัง องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลหิ น โคน จึ งขอแต่ ง ตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒ นาบุ ค ลากร ตามรายชื่ อและ
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. นายอานวย ทนสระน้อย
2. นางอัจฉรา พิพฒั น์ศกั ดิ์ภกั ดี
3. นางจันทร์จิรา เทวา
4. นางสาวอนันตญา ศิริรัตน์
5. นายอานาจ ปราบมะเริ ง
6. นางสาวนันชิตา สุวะ
7. นายนริ นทร์ หมอไทย
8. นางสาววาสนา ปุริธรรมเม

ตาแหน่งปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานปลัด กรรมการ
ตาแหน่งผูอ้ านวยการกองคลัง กรรมการ
ตาแหน่งผูอ้ านวยการกองช่าง กรรมการ
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลหินโคน

(สำเนา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
.....................................................
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
1 นายอานวย ทนสระน้อย
ประธานกรรมการ
นายอานวย ทนสระน้อย
2 นางอัจฉรา พิพฒั น์ศกั ดิ์ภกั ดี
กรรมการ
อัจฉรา พิพฒั น์ศกั ดิ์ภกั ดี
3 นางจันทร์จิรา เทวา
กรรมการ
จันทร์จิรา เทวา
4 นางสาวอนัญตญา ศิริรัตน์
กรรมการ
อนัญตญา ศิริรัตน์
5 นายอานาจ ปราบมะเริ ง
กรรมการ
อานาจ ปราบมะเริ ง
6
7

นางสาวนันชิตา สุวะ
นายนริ นทร์ หมอไทย

กรรมการ
กรรมการ

นันชิตา สุวะ
นริ นทร์ หมอไทย

8

นางสาววาสนา ปุริธรรมเม

กรรมการ/เลขานุการ

วาสนา ปุริธรรมเม

เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น.เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอานวย ทนสระน้อย ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองด้วยคะแนนเป็ นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เลขานุการคณะกรรมการ เรี ยนท่านปลัด และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้เชิญท่านมาประชุมในวันนี้ก็เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอเรี ยนเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ
ประธานกรรมการฯได้ช้ ีแจงรายละเอียดคะ
ประธานกรรมการฯ
เรี ยนคณะกรรมการทุกท่าน ผมในฐานะประธานกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร ได้มอบหมายให้หวั หน้าส่วน แต่ละส่วน ได้จดั ทาและส่งแผนพัฒนา
บุคลากรที่จะอบรมในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาแล้ว และในวันนี้เราจะนามา
พิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอีกรอบหนึ่ง ซึ่งการอบรมนั้น แยก
เป็ นหลักสูตรของกรม และหลักสูตรอื่น ดังนี้

เลขานุการฯ
หัวหน้าส่วนการคลัง

เลขานุการฯ
หัวหน้าส่วนโยธา

-21. ในส่วนของการอบรมหลักสูตรของกรมหากมีโครงการอบรมก็ตอ้ งส่ง
พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรตลอดปี งบประมาณ
ในส่ วนของสานักปลัดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. ปลัด อบต.อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน มี.ค.– พ.ค.63
2. นักวิเคราะห์ฯอบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือนก.ค.-ก.ย63
3. บุคลากร อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน มี.ค.– พ.ค.63
4. นิติกร อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 63
5. นักพัฒนาชุมชนอบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน
มี.ค.-พ.ค.63
6. เจ้าพนักงานธุรการ อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน
ธ.ค. 53- ก.พ.63
ลาดับต่อไปขอเชิญผูอ้ านวยการกองคลังค่ะ
เรี ยนประธานที่ประชุมและคณะกรรมการทุกท่าน ในส่วนของส่วนการคลังมี
แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. หัวหน้าส่วนการคลัง อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน
พ.ค.-มิ.ย. 63
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วง
เดือน มิ.ย.-ก.ค. 63
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วง
เดือน ส.ค.-ก.ย. 63
4. เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน
ส.ค.-ก.ย.63
5. เจ้าหน้าที่พสั ดุอบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.62
ลาดับต่อไปขอเชิญหัวหน้าส่วนโยธาค่ะ
เรี ยนประธานที่ประชุมและคณะกรรมการทุกท่าน ในส่วนของส่วนโยธามี
แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. หัวหน้าส่วนโยธา อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน
มี.ค.-เม.ย.63
2. เจ้าพนักงานธุรการ อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ม.ค.มี.ค.63
3. ช่างโยธา อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.62
4. ช่างเขียนแบบ อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน

เลขานุการฯ
นักวิชาการศึกษา

เลขานุการฯ

ประธานฯ
ที่ประชุม

เลขานุการฯ

-3ลาดับต่อไปขอเชิญส่วนการศึกษาค่ะ
เรี ยนประธานที่ประชุมและคณะกรรมการทุกท่าน ในกองการศึกษาฯ มี
แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. นักวิชาการศึกษา อบรมในหลักสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน
ต.ค.-ก.ย.63
2. ในส่วนของหลักสูตรของสถาบันอื่นคงต้องดูตามความจาเป็ นและความ
เหมาะสมในแต่ละหลักสูตรด้วย ซึ่งหลักสูตรของสถาบันอื่นเราจะทาแผนพัฒนา
บุคลากรให้ครอบคลุมไว้ทุกเดือนถ้าหลักสูตรใดมีความจาเป็ นและเหมาสมเราก็
จะส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
ตามที่ทุกส่วนได้เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อที่ประชุมแล้ว มีกรรมการท่านใดจะ
เพิ่มเติมอีกหรื อไม่ หากไม่มี ก็จะขอมติในที่ประชุม
มีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอมา และมอบหมายให้เลขานุการรวบรวมและจัดทาเป็ น
รู ปเล่ม แจกจ่ายให้คณะกรรมการทุกท่านด้วย
รับทราบ

ประธานฯ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิ ดการประชุมเพียงเท่านี้
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) วาสนา ปุริธรรมเม ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางสาววาสนา ปุริธรรมเม)
กรรมการ/เลขานุการ
(ลงชื่อ) นายอานวย ทนสระน้อย ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอานวย ทนสระน้อย)
ประธานกรรมการ

คำนำ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ น
โคน เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการประกาอบการวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหิ นโคน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พิจารณา จัดบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมเพิ่มเติมและทบทวน
ความรู้ เพื่อนามาใช้เป็ นหลัก และแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตามระเบียบและมีประสิ ทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่หน่วยงาน
อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาบุค ลากรเล่ม นี้ เป็ นเพี ยงการวามแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่ งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น แผนจะบรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใดก็ข้ นึ อยูก่ บั การ
นาไปปฏิบตั ิ คณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแผนเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับหน่วยงานอย่างมาก

คณะผูจ้ ดั ทา
องค์การบริ หารส่วนตาบลหินโคน

สารบัญ
เรื่อง
บทนา
แผนพัฒนาบุคลากร
- สภาพทัว่ ไป
- ศักยภาพในตาบล
- รายได้ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
- ตารางแผนพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
- สานักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนพัฒนาพนักงาน
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
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