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องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  

อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมาอำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  



บทนำ 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาบุคลากร 

 การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจท่ีส าคญัในการบริหารและเก่ียวขอ้งกบังานทุกฝ่าย  จึงเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
ปฏิบติัของผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบงานดา้นบุคคล  โดยเฉพาะท่ีตอ้งมุ่งปฏิบติัในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบับุคลากร  เพื่อท า
ใหบุ้คลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ  อนัจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
 การพฒันาบุคลากรเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัอยู่ตลอดเวลา  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร  ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อโลก  โดยอาศยัผลท่ีได้
รับทราบจากการประเมินผลการปฏิบติังาน  ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานซ่ึงตอ้งมีการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาก่อนว่าเป็นการขาดความรู้  สภาพแวดลอ้มในการท างาน  หรือปริมาณงานท่ีมีมากเกินไปเพื่อน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาวางแผนพฒันาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการให้การอบรม  ซ่ึงการ
ฝึกอบรมเป็นกระบานการท่ีจะท าให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  หรือทศันคติของบุคลากรให้สามารถปฏิบั ติงาน
ไดดี้ยิง่ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 1.  เพื่อก าหนดเป้าหมาย  และวิธีการในการพฒันาบุคลากร 
 2.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความรู้  ความสามารถ  ก่อใหเ้กิดความช านาญในการปฏิบติังานมาก
ยิง่ขึ้น 
 3.  เพื่อลดปัญหาการปฏิบติังานท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  หรือไม่ส าเร็จตามท่ีก าหนด 
 4.  เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และปรับปรุงใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการท างานในองคก์ร 
 5.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  อนัจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์ร 
 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 ขั้นตอนในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  มี  6  ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนท่ี  1  วิเคราะห์ปัญหาท่ีไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังาน  ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดขึ้นของ
หน่วยงาน  พิจารณาไดจ้ากปัญหา  ดงัน้ี 
  1.  บุคลากรไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานและส าเร็จตามท่ีก าหนดไว  ้
  2.  เกิดการสูญเสีย  ส้ินเปลืองทรัพยากรมากเกินไป 
  3.  มีงานคัง่คา้ง  สะดุด  ณ จุดต่าง ๆ 
 ขั้นตอนท่ี  2  พิจารณาปัญหาและความตอ้งการท่ีตอ้งมีการฝึกอบรม 
  1.  พิจารณา  ณ จุดใดของหน่วยงานท่ีสมควรตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพใน
การท างาน 
  2.  ส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 ขั้นตอนท่ี  3  ด าเนินการเสนอเร่ืองต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ 
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 ขั้นตอนท่ี  4  ประเมินความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการฝึกอบรม  และจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 
 ขั้นตอนท่ี  5  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการท่ีไดว้างแผนไวใ้น  2  กรณี  คือ 
  1.  จดัส่งบุคลากรไปฝึกอบรมจากองคก์รภายนอก 
  2.  จดัท าโครงการฝึกอบรม  โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
   -  ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 
   -  ก าหนดเร่ืองและเน้ือหาท่ีจะท าการฝึกอบรม 
   -  ก าหนดวิธีและส่ือท่ีจะท าการฝึกอบรม 
   -  ก าหนดวิธีและส่ือท่ีจะใชใ้นการฝึกอบรม 
   -  ติดต่อประสานงานทั้งวิทยากรและผูท่ี้จะเขา้รับการอบรม 
   -  จดัส่ิงอ านวยความสะดวก 
   -  จดัเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 
 ขั้นตอนท่ี  6  ประเมินผล 
หลักสูตรท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
 1.  หลกัสูตรนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 2.  หลกัสูตรประธาน/รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 3.  หลกัสูตรนกับริหารงานทอ้งถ่ิน 
 4.  หลกัสูตรนกับริหารงานคลงั 
 5.  หลกัสูตรนกับริหารงานช่าง 
 6.  หลกัสูตรผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
 7.  หลกัสูตรหวัหนา้ส านกัปลดั 
 8. หลกัสูตรนกัท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 9.  หลกัสูตรนิติกร 

10.  หลกัสูตรนกัทรัพยากรบุคคล 
 11. หลกัสูตรเจา้พนกังานธุรการ 
 12.  หลกัสูตรเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
 13. หลกัสูตรนกัวิชาการคลงั 
 14. หลกัสูตรนกัวิชาการจดัเก็บรายได ้
 15. หลกัสูตรเจา้พนกังานพสัดุ 

16.  หลกัสูตรนายช่างโยธา 
 17. หลกัสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในแต่ละส่วน 
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วิธีดำเนินการฝึกอบรม 
 ในการจดัฝึกอบรมมีวิธีการใน  4  ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.  การฝึกอบรมภายในองคก์ร (in house  training)  ซ่ึงอาจใชว้ิทยากรจากภายในหรือภายนอกองคก์ร 
 2.  การส่งบุคลากรขององคก์รไปรับการฝึกอบรมภายนอกองคก์ร 
 3.  การฝึกอบรมในขณะปฏิบติังาน (on  the  job  training) 
 4.  การปฐมนิเทศ (orientation) ซ่ึงก าหนดใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รตอ้งไดรั้บการปฐมนิเทศในเร่ืองต่าง ๆ  
เช่น  ความรู้เก่ียวกบัแผนงานพฒันาบุคลากร  ระเบียบขอ้บงัคบั  บทบาทหนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีตอ้งรับผิดชอบ  เป็นตน้ 
 

การประเมินผลการฝึกอบรม            
 การฝึกอบรมทุกคร้ังจะตอ้งมีการประเมินผล  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาท าการปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรม
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ประกอบดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 1.  การประเมินผลการฝึกอบรม  ในกรณีมีการจดัฝึกอบรมภายในองคก์ร 
 2.  การบนัทึกผลการฝึกอบรม  และน าขอ้มูลไปใช้พิจารณาในการปรับปรุงต าแหน่ง  หรือการปรับเปล่ียน
ต าแหน่งงานบุคลากร 
 3. การรายงานและบนัทึกผลท่ีไดมี้การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองคก์ร 
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แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.   สภาพท่ัวไป 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
สภาต าบลหินโคน  ไดย้กฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน  เม่ือวนัท่ี   29  มีนาคม  2539  เดิมมี

หมู่บา้น จ านวน  10  หมู่บา้น   และเม่ือปี  2546  ไดมี้การแบ่งแยกหมู่บา้น หมู่ท่ี  9   บา้นหนองตะครอง  เพิ่มเป็นหมู่
ท่ี  11    บา้นโคกพลวง  ปัจจุบนัจึงมีพื้นท่ีการปกครอง  จ านวน  11  หมู่บา้น  มีนายสุริยะ  เลียนอย่าง  เป็นนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  คนปัจจุบนั 

 

1.2  การปกครอง 
   ต าบลหินโคน  มีการปกครอง แบ่งออกเป็น  2    รูปแบบ     คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการ

ปกครองเป็น  11  หมู่บา้น  แต่ละหมู่บา้นมีผูใ้หญ่บา้นเป็นหวัหนา้ปกครอง และมีก านนัเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดใน
ต าบล  ตามพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.  2457  ส่วนการปกครองรูปแบบท่ีสอง  คือ การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  มีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน  ท าหนา้ท่ีบริหารงานราชการในเร่ืองของการบริหารการพฒันา
ต าบลหินโคน 

 

1.3 ท่ีตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
ต าบลหินโคน    ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา โดยมีระยะทางห่างจาก

อ าเภอจกัราช  9   กิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั       ต าบลจกัราช      อ าเภอจกัราช      จงัหวดันครราชสีมา  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั       ต าบลหลุ่งประดู่   อ าเภอหว้ยแถลง    จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั      ต าบลหนองขาม     อ าเภอจกัราช        จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั       ต าบลจกัราช            อ าเภอจกัราช     จงัหวดันครราชสีมา 

 

1.4  เนื้อท่ี   
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน มีเน้ือท่ีทั้งหมด   45.606  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   28,504  ไร่ 
 

1.5   ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป   
  ลกัษณะภูมิประเทศของต าบลหินโคน    ส่วนมากเป็นท่ีราบสูง    มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลาดเอียงจากทิศ

ตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ความสูงจากระดบัน ้าทะเล  ประมาณ  168 – 200  เมตร   ดินเป็นดินร่วนซุย 
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และดินต าตะกอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ มีล าน ้าคือล าฉมวกไหลผา่นหมู่บา้น จ านวน  
8 หมู่บา้น  เป็นระยะทาง  11  กิโลเมตร  
 

1.6   จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่    
         จ านวนหมู่บา้นในเขต อบต. เตม็ทั้งหมู่บา้น  11   หมู่บา้น   ไดแ้ก่  หมู่ท่ี   1  ถึงหมู่ท่ี  11 

 

1.7  จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร 
- จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    1,607         ครัวเรือน  
- จ านวนประชากรทั้งส้ิน      6,488         คน    แยกเป็น  
               ชาย    3,285  คน    
               หญิง   3,203   คน   

มีความหนาแน่นเฉล่ีย   143   คน / ตารางกิโลเมตร 
หมู่ท่ี ช่ือบา้น จ านวนพื้นท่ี 

 (ไร่) 
จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
3 
7 
8 
9 
10 
11 

บา้นหินโคน 
บา้นโนนเสมา หมู่ท่ี 2 
บา้นโนนเสมาหมู่ท่ี  3 
บา้นโนนมะนาว 
บา้นสวนปอ 
บา้นหวัละเลิง 
บา้นหนองจระเขหิ้น 
บา้นโนนมนั 
บา้นหนองตะครอง 
บา้นหินโคนพฒันา 
บา้นโคกพลวง 

3,591 
3,200 
2,375 
3,125 
2,353 
2,335 
4,960 
1,603 
1,472 
1,262 
2,000 

260 
260 
103 
159 
126 
138 
221 
93 
86 
97 
74 

477 
591 
215 
313 
233 
297 
388 
196 
172 
233 
170 

463 
546 
219 
331 
235 
302 
386 
172 
176 
230 
143 

940 
1,137 
434 
644 
468 
599 
774 
368 
348 
463 
313 

 รวม 28,504 1,607 3,285 3,203 6,488 
 
 

2.  ศักยภาพในตำบล 
 2.1  ศักยภาพในตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวนบุคลากร  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างปัจจุบัน  มีจำนวน 35  คน   

 ตำแหน่งในสำนักปลัด      มี     15  คน  ดังนี้ 
 1.  นายอ านวย  ทนสระนอ้ย  นกับริหารงานทอ้งถ่ิน ระดบักลาง 
 2.  นางอจัฉรา    พิพฒัน์ศกัด์ิภกัดี  นกับริหารงานทอ้งถ่ิน ระดบัตน้ 
 3.  นายอ านาจ  ปราบมะเริง  นกับริหารงานทัว่ไป 
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 4.  นางสาววาสนา  ปุริธรรมเม  นกัทรัพยากรบุคคล 
 5.  นายอาทิตย ์   ปาสารัก   นิติกร 
 6.  นายบณัฑิต  ประกอบมี  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 7.  นายสุชาติ   ใสโพธ์ิ   เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 8.  จสอ.ภทัรพล  กุนหนองแดง  เจา้พนกังานธุรการ 
 9.  นายอ านาจ    ประสาร   ลูกจา้งประจ า    (ภารโรง) 
 10. นางสาวภาวิณี  กุดรังนอก  พนกังานจา้งตามภารกิจ (ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ) 
 11. นายณฐัพงษ ์ จ าปามูล   พนกังานจา้งตามภารกิจ (ผูช่้วย จพง.และบรรเทาสาธารณภยั)
 12. นางเบญจรัตน์  เตค าหันต์  พนกังานจา้งทัว่ไป (คนงานทัว่ไป) 
 13. นายสมชาย  พวงทองหลาง  พนกังานจา้งทัว่ไป (พนกังานขบัรถยนต์) 
 14. นายศรีพฒันา  ติมไธสง  พนกังานจา้งทัว่ไป  (ยาม) 
 15. นายธนากร  สีมูลลาด   พนกังานจา้งทัว่ไป  (พนกังานขบัรถยนต)์ 

ตำแหน่งในกองคลัง     มี    5   คน   ดังนี้ 
 1.  นางจนัทร์จิรา    เทวา            ผูอ้  านวยการกองคลงั ระดบัตน้  
 2.  นางสาวสัมผสั  เหมือนสันเทียะ นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้

4.  นางสาววรรณนิษา  สิทธ์ิเสือพะเนา นกัวิชาการคลงั 
 5.  นายอภิชาติ  สนธิพนัธ์                     เจา้พนกังานพสัดุ 
 6. นางสาวสุธิชา  จนัทร์วิเศษ  เจา้พนกังานการเงินบญัชี 
 7.  นางสาวพชัราภรณ์  เสริมนอก  ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ   

ตำแหน่งในกองช่าง มี    3  คน    ดังนี้ 
1.  นางสาวอนนัตญา    ศิริรัตน์          ผูอ้  านวยการกองช่าง ระดบัตน้ 

 2.  นางสาวสุริยนัต ์ เสือโคล่ง  เจา้พนกังานธุรการ 
 3.  นายวุฒิชยั  ดัง่ขนุทด   ผูช่้วยนายช่างโยธา 
 ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ   มี  6 คน 
 1.  นางสาวนนัชิตา  สุวะ             ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ระดบัตน้ 
 2. นางสาวสุมิตรา  ภูค  าศกัด์ิ  ครู 
 3.  นางสาวสมพร  ฟันพิมาย  ครู 
 4.  นางสาวเจษฎาพร  ทวนไธสง  พนกังานจา้งตามภารกิจ(ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก) 
 5. นางสาวกาญจนา  เทียบแกว้  พนกังานจา้งตามภารกิจ(ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก) 
 6.  นางสาวรัชนี  สิงห์บุญ   พนกังานจา้งทัว่ไป(ผูดู้แลเด็ก) 
 7.  นางสาวทิพยสุ์ดา  เท่ียงกระโทก พนกังานจา้งทัว่ไป(คนงานทัว่ไป)  



 
   

 ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม มี 3 คน 
 1.  นายนรินทร์ หมอไทย   ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม ระดบั ตน้ 
 2.  นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ  เจา้พนกังานพฒันาชุมชน 
 3.นายกฤษฎากร  พลเมืองศรี  พนกังานจา้งตามภารกิจ (ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน) 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
มธัยมศึกษา / อาชีวศึกษา    13 คน 
ปริญญาตรี     11 คน 
ปริญญาโท     10 คน 

3.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 ประจ าปีงบประมาณ 2563               18,916,415.17.- บาท แยกเป็น 
  -  รายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเอง      428,026.78.-  บาท 
  -  รายไดท่ี้ส่วนราชการต่าง ๆ  จดัเก็บให้       11,103,739.39.- บาท 
  -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล         7,384,649.-  บาท



  

-7- 
แผนพัฒนาบุคลากร    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ต าแหน่ง 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
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 

สำนักปลัด อบต.             
ปลดั อบต. 
 

            

หวัหนา้ส านกัปลดั 
 

            

นิติกร 
 

            

นกัทรัพยากรบุคคล             

นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 

            

เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทา 
 

            

ลูกจา้งประจ า 
 

            

พนกังานจา้งทัว่ไป   2  อตัรา 
 

            

กองคลัง             
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
 

            

นกัวิชาการเงินและบญัชี 
 

            

นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้
 

            

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
 

            

เจา้พนกังานพสัดุ 
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ต าแหน่ง 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
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 

กองช่าง             
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 

            

เจา้พนกังานธุรการ 
 

            

นายช่างโยธา 
 

            

ช่างเขียนแบบ 
 

            

กองการศึกษาฯ             
นกัวิชาการศึกษา 
 

            

เจา้พนกังานธุรการ 
 

            

            กองสวัสดิการสังคม             
ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม 
 

            

เจา้พนกังานพฒันาชุมชน 
 

            

 

 

 

    

    หลกัสูตรของกรมส่งเสริมฯ     หลกัสูตรของสถาบนัอ่ืน



  

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

การก าหนดแนวทางในการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้
พิจารณาและ ให้ความส าคญับุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผูบ้ริหาร,สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล        
ทั้ง 5 กอง และพนักงานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน เพื่อให้ไดรั้บการพฒันาประสิทธิภาพ
ทั้งทางดา้นการปฏิบติังาน, หน้าท่ี ความรับผิดชอบ, ความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ,      
การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดงัน้ี  
   สำนักปลัด  
   ประกอบดว้ย  

1. ปลดัอบต.  
2. รองปลดั อบต 
3. หวัหนา้ส านกัปลดั 
4. นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  
5. นกัทรัพยากรบุคคล  
6. นิติกร 
7. เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
8. เจา้พนกังานธุรการ 

กองคลัง  
ประกอบดว้ย  

1. ผูอ้  านวยการกองคลงั  
2. นกัวิชาการคลงั 
3. นกัวิชาการเงินและบญัชี 
4. นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้ 
6. เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
7. เจา้พนกังานพสัดุ 

กองช่าง  
ประกอบดว้ย  

1. ผูอ้  านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 
3. เจา้พนกังานธุรการ 

กองการศึกษา 
ประกอบดว้ย  

1. ผูอ้  านวยการกองการศึกษา  
2. นกัวิชาการศึกษา 
3.. ครู 



  

กองสวัสดิการสังคม 
  ประกอบดว้ย 

1. ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม 
2. เจา้พนกังานพฒันาชุมขน 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการ
ดำเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  

(1) หลกัสูตรความรู้พื้นฐานท่ีในการปฏิบติัราชการ  
(2) หลกัสูตรการพฒันาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลกัสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
(4) หลกัสูตรดา้นการบริหาร  
(5) หลกัสูตรดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
(6) หลกัสูตรพฒันาบุคลิกภาพ 
(7) หลกัสูตรการบริหารจดัการองคก์ร  

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 

     เคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

เครื่องมือการพฒันาบคุลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 

(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน                                      

(Non Classroom Training) 

 

กองฝึกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบ 
 ความรู้อยูติ่ดตวัไม่นานประมาณ 
๑ – ๒ สัปดาห์ 
 
การเรียนรู้ระยะส้ัน   (Short 
Term Learning) 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผูรั้บผิดชอบ 

 
การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 

 

การสอนงาน (Coaching) 

การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training 

: OJT) 

โปรแองคก์รพี่เลี้ ยง (Mentoring Program) 

การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 

การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การใหค้ าปรึกษาแนะน า (Consulting) 

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 

การท ากจิกรรม (Activity) 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) 

การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 

การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 

การฝึกงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 

การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ 



  

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน    

   (Classroom Training) 
 

เนน้การเรียนรู้จากผูเ้รียนหลากหลาย
กลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน โดยมีส านกังาน
ปลดั (งานบริหารงานบคุคล) ท าหนา้ท่ี
ด าเนินการจดัอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือขอ้ท่ีตอ้งพฒันาของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.  พฒันาความสามารถท่ีเป็นจุดแขง็ของ
บุคลากรใหดี้ขึ้นกว่าเดิม 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงานท่ี
สูงขึ้น ท าให้ผูบ้งัคบับญัชาและบคุลากร
เกิดความมัน่ใจว่าจะสามารถรับผดิชอบ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายเม่ือไดรั้บการเล่ือน
ต าแหน่งงานในอนาคต 

๔. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือคดัเลือกบคุลากรดาวเด่น 

(Talented People) หรือผูสื้บทอด
ต าแหน่งงาน (Successors) ท่ีจะกา้วขึ้นสู่
ต าแหน่งงานระดบับริหารต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เนน้อธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นจะตอ้งอยูใ่นภาคสนามเท่านั้น 
อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนาม 
โดยส่วนใหญห่วัหนา้งานโดยตรงจะท า
หนา้ท่ีสอนงานให้กบับคุลากร 

1. เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน   
    ผูส้อนช้ีให้เห็นแนวทางแกไ้ข และให้

บุคลากรคดิแกไ้ขปัญหาต่อเอง 
2. เพื่อพฒันาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อม

ก่อนท่ีจะเล่ือนต าแหน่ง ผูส้อนตอ้งทบทวน
ผลงาน ความสามารถท่ีมีอยู ่และก าหนด
เป้าหมายในการสอนงาน  โดยเนน้การ
พฒันาความสามารถในต าแหน่งท่ีบคุลากร
จะเล่ือนขึ้นไป 

๓. เพื่อปรับปรุงและพฒันางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูส้อนจะตอ้งคน้หา
ความสามารถท่ีโดดเดน่/ ท่ีตอ้งปรับปรุง 
และจดัล าดบัความส าคญัของความสามารถ
ท่ีจะตอ้งพฒันา หรือตอ้งการเสริมและ
พฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
   ท างาน  
   (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เนน้การฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบติัจริง 
โดยมีผูส้อนท่ีเป็นหวัหนา้งานหรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีประกบเพื่อ
อธิบายและช้ีแนะ ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีจะเกิด
ประโยชน์ไดถ้า้ใชคู้่กบัการสอนงาน 

ใชส้ าหรับบคุลากรใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้มาท างาน 
สับเปล่ียน โอนยา้ย เล่ือนต าแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือตอ้งอธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อ
สอนให้บคุลากรทราบและเรียนรู้เก่ียวกบั

คู่มือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure) 
วิธีการปฏิบติังาน (Work Instruction) 
คู่มือการท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้
บุคลากรสามารถท างานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
๔. โปรแองคก์รพ่ีเล้ียง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เนน้พฒันาเร่ืองจิตใจ การปรับตวั การท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่นภายในองคก์าร องคก์ารบางแห่ง

เรียก Buddy Program  ซ่ึงบุคลากรจะมีพี่
เล้ียงท่ีไดรั้บคดัเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และ
พดูคุยกบับุคลากรอยา่งไม่เป็นทางการ 

๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้
สามารถปฏิบติังานร่วมกบัทุกคนใน
องคก์ารไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัองคก์าร   เพื่อนร่วมงาน 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
แตกต่างจากองคก์ารเดิมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเล้ียงท าหนา้ท่ีใน
การสร้างความสัมพนัธ์ ความคุน้เคย 
และบรรยากาศท่ีดีในการท างาน รวมทั้ง

เป็นแบบอยา่ง (Role Model) ท่ีดีให้แก่
บุคลากรใหม ่

๒. เพื่อช่วยบุคลากรท่ีก าลงัจะปรับต าแหน่ง
ให้เติบโตขึ้นในองคก์าร พ่ีเล้ียงจะท า
หนา้ท่ีให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ท างานรวมถึงขอ้ควรระวงัและความ
ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึ้นจากงานใหม่ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
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๕.  การเพ่ิมคุณค่าในงาน 

     (Job Enrichment) 
 

เนน้การมอบหมายงานท่ียาก หรือทา้ทาย
มากขึ้น ตอ้งใชค้วามคดิริเร่ิม การคิดเชิง
วิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดิมท่ีเคย
ปฏิบติั 

๑.  Renewal – การท าให้เกิดความแปลกใหม่ 
ไม่ให้บคุลากรเกิดความเบ่ือหน่าย โดย
การเปล่ียนแปลงลกัษณะงาน บคุคลท่ี
จะตอ้งติดต่อประสานงานดว้ย เปล่ียน
มุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพฒันาและการ
แสวงหาทกัษะความช านาญมากขึ้น 
พฒันาสัมพนัธภาพท่ีเกิดขึ้นจากการ
ท างานใหม่ ๆ 

๓.  Specialization – การช านาญในงานเป็น
พิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการ
บริหารจดัการงานนั้นท่ีลึกขึ้น ยากและทา้
ทายมากขึ้น 

 
๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เนน้การมอบหมายงานท่ีมากขึ้น เป็นงานท่ี
มีขั้นตอนงานคลา้ยกบังานเดิมท่ีเคยปฏิบติั
หรืออาจจะเป็นงานท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีเคย
ปฏิบติั แต่งานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ยาก
หรือไม่ตอ้งใชค้วามคิดเชิงวิเคราะห์มากนกั 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทกัษะการท างานให้กบั
บุคลากรโดยเฉพาะทกัษะในดา้นการบริหาร

จดัการ (Managerial Competency) ท่ี
เพ่ิมขึ้นจากการบริหารงานท่ีมีปริมาณท่ีมากขึ้น
กว่าเดิมท่ีเคยปฏิบติั ไดแ้ก่ ทกัษะการวางแผน
งาน ทกัษะการบริหารเวลา ทกัษะการแกไ้ข
ปัญหาและตดัสินใจ การบริหารทีมงาน การ
สอนและการพฒันาทีมงาน (เหมาะส าหรับ
บุคลากรท่ีท างานเดิม ๆ   ซ ้า ๆ มาเป็นระยะ
เวลานาน) 

 
๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เนน้การมอบหมายใหบุ้คลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม่สามารถท าให้เสร็จ
ภายในวนัหรือสองวนั เป็นโครงการพิเศษท่ี
บุคลากรจะตอ้งแยกตวัจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั
หรือเป็นโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นจากงานประจ า
ท่ีรับผดิชอบ 

เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาจุดแขง็
และจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการท่ี
มอบหมายให้บคุลากรไปปฏิบติั เป็นเคร่ืองมือ

ในการฝึกทกัษะในการท างาน (Skill-based) 
โดยเฉพาะทกัษะเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งในงาน
นั้น บางองคก์ารน ามาใชใ้นการเล่ือนระดบั
ต าแหน่งงาน การคดัเลือกหาบุคลากรดาวเด่น 
และการหาผูสื้บทอดทายาทต าแหน่งงาน 
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๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เนน้ให้บคุลากรเวียนงานจากงานหน่ึงไปยงั
อีกงานหน่ึง เพ่ือเรียนรู้งานนั้น ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยส่วนใหญ่มกัใช้
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความสามารถ
ของผูบ้ริหารก่อนการปรับต าแหน่ง/ระดบั 

เพื่อพฒันาความสามารถของบคุลากรให้เกิด
การท างานท่ีหลากหลายดา้น เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้เรียนรู้
งานมากขึ้น จึงเหมาะส าหรับบคุลากรท่ีเตรียม
ความพร้อมในการรับผดิชอบงานท่ีสูงขึ้น หรือ
เป็นกลุ่มคนท่ีมีผลงานดีและมีศกัยภาพสูง 
(High Performance and High Potential) 

 
๙.  การให้ค  าปรึกษา 
     แนะน า    
     (Consulting) 
 

เนน้การให้ค  าปรึกษาแนะน าเม่ือบุคลากรมี
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากงานท่ีรับผิดชอบ 
หวัหนา้งานจะตอ้งท าหนา้ท่ีให้แนวทาง 
เคลด็ลบั และวิธีการเพื่อให้บคุลากร
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นได ้

เพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบับคุลากร
ดว้ยการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน 
และน ามาก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
น าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เหมาะสมเพื่อให้บคุลากรมีแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัตนเองได ้มี ๓ ลกัษณะ 
ไดแ้ก่  
- การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบับุคลากร 
- การป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บคุลากรไดพ้ฒันาทกัษะและ
ความรู้ต่างๆ 
 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เนน้การเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และ
การติดตามหวัหนา้งานหรือผูรู้้ในงานนั้น ๆ 
เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ตอ้งใชเ้วลามากนกัใน
การพฒันาความสามารถของบุคลากร 
เน่ืองจากบุคลากรจะตอ้งท าหนา้ท่ีสังเกต
ติดตามพฤติกรรมของหวัหนา้งาน 

เพื่อใหบุ้คลากรไดเ้ห็นสภาพแวดลอ้ม ทกัษะท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างาน ขอบเขตงานท่ี
รับผิดชอบ การจดัการงานท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึง
การแสดงออกและทศันคติของแม่แบบหรือ 
Role Model ภายในระยะเวลาส้ัน ๆ (Shot-term 

Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หน่ึงวนัไปจนถึง
เป็นเดือนหรือเป็นปี  มกัใชใ้นการพฒันา
บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent) หรือการพฒันา
คนเก่ง หรือให้บคุลากรทัว่ไปไดเ้รียนรู้วิธีการ
ท างานของผูอ้ื่นเพื่อน ามาปรับปรุงการท างาน
ของตนเองให้ดีขึ้น หรือใชใ้นการพฒันา
ความกา้วหนา้ในอาชีพของบคุลากร (Career 
Path) 
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๑๑.  การท ากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เนน้การมอบหมายกิจกรรมระยะส้ัน ไม่
ตอ้งมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
มากนกั ความส าเร็จของเคร่ืองมือดงักล่าวน้ี
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบคุลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลเุป้าหมายท่ี
ก าหนด 

เพื่อใหบุ้คลากรเกิดความร่วมมือสามคัคีกนั 
เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมอง
ซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั 
รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวญั
ก าลงัใจท่ีดีในการท างาน ท าใหบ้คุลากรเกิด
ความรู้สึกสนุกสนานในระหว่างวนัท างาน 
อนัส่งผลใหผ้ลผลิตหรือผลการปฏิบติังาน
เพ่ิมสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

 
๑๒.  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เนน้การฝึกฝนฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อ่าน

หนงัสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work 
Instruction หรือ คน้ควา้ขอ้มูลผา่น 
Internet หรือเรียนรู้จาก e-Learning หรือ 
สอบถามผูรู้้ เป็นตน้ 

เพื่อใหบุ้คลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองโดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้
ช่วงเวลาในการปฏิบติังานเท่านั้น บุคลากร
สามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
ผา่นช่องทางการเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งการได ้วิธีน้ีเหมาะกบับุคลากรท่ีชอบ

เรียนรู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกบับุคลากรท่ีมี
ผลการปฏิบติังานดี และมีศกัยภาพในการ

ท างานสูง (Talented People) 

 
๑๓.  การเป็นวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เนน้การสร้างบคุลากรท่ีมีความสามารถใน
การถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู้ใน
เร่ืองท่ีจะสอน โดยมอบหมายใหบุ้คคล
เหล่าน้ีเป็นวิทยากรภายในองคก์ารท าหนา้ท่ี
จดัอบรมให้ กบับุคลากรในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพฒันา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บคุลากร
ไดแ้สดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายใน
ให้กบับุคลากรภายในองคก์าร วิธีน้ีเหมาะ
ส าหรับบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญหรือรอบรู้
ในงานท่ีรับผดิชอบ มีความช านาญในงาน
เป็นอยา่งมาก เช่น หวัหนา้งาน หรือผูบ้ริหาร 
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๑๔. การดูงานนอก   
      สถานท่ี  
      (Site Visit) 
 

เนน้การดูระบบและขั้นตอนงานจาก

องคก์ารท่ีเป็นตวัอยา่ง (Best Practice) 
ในเร่ืองท่ีตอ้งการดงูาน เพื่อให้บคุลากร
เห็นแนวคิด และหลกัปฏิบติัท่ีประสบ
ความส าเร็จ อนัน าไปสู่การปรับใชใ้น
องคก์ารต่อไป 

เพื่อใหบุ้คลากรไดเ้ห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ 
การไดเ้ห็นรูปแบบการท างานท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ หรือไดเ้รียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ ท่ีดีจาก
องคก์ารภายนอก มาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานให้ดีขึ้น วิธีน้ีเหมาะกบับุคลากร
ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการขึ้นไป  

 
๑๕. การให้ขอ้มูล 
      ป้อนกลบั   
      (Feedback) 
 

เนน้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจง้ผลหรือให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่
บุคลากร เพื่อใหบ้คุลากรปรับปรุง พฒันา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ท างาน 

เพื่อรับฟังขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
ท างานหรือเร่ืองทัว่ ๆ ไปท่ีเกิดขึ้นของตวับุคคล
หรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 

- แบบแจง้และชกัจงู (Tell and Sell) 
- แบบแจง้และรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแกปั้ญหา (Problem Solving) 
 

๑๖. การฝึกงานกบั 
      ผูเ้ช่ียวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เนน้การฝึกปฏิบติัจริงกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ในเร่ืองนั้น เป็นการฝึกงาน
ภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
ให้เขา้มาฝึกงานกบับุคลากรภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

เพื่อใหบุ้คลากรในระดบัผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
และบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง ซ่ึงมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีจ ากดั เพื่อให้น าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ผูเ้ช่ียวชาญมาถ่ายทอดให้กบับุคลากรคนอื่น ๆ 
ในองคก์รต่อไป 

 
๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กบัคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เนน้การน าตวัอยา่งของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองคก์ารอื่นท่ีเป็นตวัอยา่ง 

(Best Practice) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กบัขั้นตอนหรือระบบงานปัจจุบนั เพ่ือ
กระตุน้จงูใจบุคลากรให้เห็นถึงสถานะ
ของหน่วยงานเทียบกบัองคก์ารท่ีเป็น 
Best Practice 

เพื่อหาวิธีการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีดีท่ีสุด หรือได้
เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกบับคุลากรระดบั
หวัหนา้งาน หรือบคุลากรท่ีมีผลงานดีและมี
ศกัยภาพสูง ท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเอง
ให้เป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่ง
ภายในหรือภายนอกหน่วยงานและองคก์าร 

๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เนน้การพดูคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนมุมมองท่ี
หลากหลาย ผูน้ าการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทส าคญัมากในการกระตุน้จูงใจให้

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เป็นการ
เรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกนัใน



  

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม/สัมมนาน าเสนอความ
คิดเห็นร่วมกนั 

หวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง 

๑๙. การให้ทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เนน้การให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจากอาจารย์
ผูส้อน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกบั
ผูเ้รียนดว้ยกนั ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บทนุ
จะตอ้งใชเ้วลาการท างานหรือเวลา
ส่วนตวัในการขอรับทุนจากองคก์าร 

เพื่อใหบุ้คลากรไดใ้ชช่้วงเวลาท างานปกติ หรือ
นอกเวลาท างานในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ในระดบัท่ีสูงขึ้น โดยศึกษาต่อในหลกัสูตรท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการท างานปัจจบุนัของ
บุคลากร หรือการท างานในอนาคต หรือเป็น
ประโยชน์ต่อการเล่ือนระดบัหรือต าแหน่งงาน
ท่ีสูงขึ้นต่อไปในอนาคต 

 



  

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผูบ้ริหาร พนกังานและสมาชิก 
 สภาอบต. ตลอดจนผูน้ าชุมชน 

ผูบ้ริหาร พนกังานสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผูน้ า เขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ียงัไม่เพียงพอ 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการ
ปฏิบติังานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดา้น
ต่าง ๆเพื่อน าปรับปรุงการด าเนินงานของ
เทศบาลมาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

50 การศึกษาดูงาน    300,000  ต.ค.61- ก.ย.62 ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 

2 ประชุมประจ าเดือนผูบ้ริหารและพนกังาน 
ส่วนต าบล 

พนกังานเทศบาลยงัเขา้ใจระเบียบและการ
ปฏิบติัไม่ชดัเจน 

ซกัซอ้มการปฏิบติังานในรอบเดือนท่ีผ่านมา
และแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

25 ประชุม             -   ต.ค.61- ก.ย.62 ติดตามการท างานท่ี
ผา่นมา 

3 อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จดัโดยสถาบนับุคลากรทอ้งถิ่น 
- อบรมหลกัสูตรปลดัเทศบาล 
 
- อบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ฯ 
 
- อบรมหลกัสูตรจนท/จพง. การเงิน ฯ 
 
- อบรมหลกัสูตรช่าง/นายช่าง 
 
- หลกัสูตรจพง. ธุรการ 
 
- อบรมหลกัสูตรจนท./จพง.จดัเก็บรายได ้
 
- อบรมหลกัสูตรนายก  รองนายก ประธานสภา 
เลขาฯ 

  
 
- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
-  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 

 
 
- เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบติัหนา้ท่ี,
ระเบียบกฏหมายท่ีเปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบติัหนา้ท่ี,
ระเบียบกฏหมายท่ีเปลี่ยนแปลง 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นการเงินและบญัชี
ของพนกังานเทศบาล 
-  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในดา้นก่อสร้างของ
พนกังานเทศบาล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นงานธุรการของ
พนกังานเทศบาล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นงานจดัก็บรายได้
ของพนกังานเทศบาล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อ านาจหนา้ท่ี 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 

 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 

 
 

33,000 
 

31,570 
 

22,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11, 000 
 

100,000 

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

 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 

 



  

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

4  อบรมพนกังานเทศบาลและลูกจา้งในสถาบนั
เอกชน 

- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบติังานอง
พนกังานเทศบาลและลูกจา้ง 

15 การฝึกอบรม 57,000 ต.ค.61- ก.ย.62 ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 

5 
 

 อบรมบุคลากรท่ีจดัโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และหน่วยงานอ่ืน 
- อบรมหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ 
 
- อบรมหลกัสูตรการด าเนินการทางวินัยพนกังาน
ส่วนทอ้งถิ่น 
- อบรมหลกัสูตรควบคุมภายใน 
 
 
- อบรมมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (ขั้น
พ้ืนฐาน) ของ อปท. 
- อบรมเชิงปฏิบติัการผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ของ อปท. 
- อบรมหลกัสูตรก าหนดราคากลางและควบคุม
งานก่อสร้างของ สตง. 

 
 
-  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
-  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในการควบคุมภายในของพนกังานเทศบาล 
-  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
-  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 
- เป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของพนกังานเทศบาล 

 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นการพฒันางาน
ของพนกังานเทศบาล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นวินยัของ
พนกังานเทศบาล 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นการควบคุม
ภายในงานของพนกังานเทศบาล 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นมาตรฐานศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ของ อปท. 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นการผูดู้แลเด็กของ
พนกังานเทศบาล 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นก าหนดราคา
กลางและควบคุมงานก่อสร้างของ เทศบาล 

 
 

5 
 

10 
 

1 
 
 

5 
 

1 
 

2 
 

  
 

การฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรม 
 
 

การฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 

 
 

 35,000 
 

10,000 
 

5,000 
 
 

10,000 
 

8,000 
 

10,000 

  
 

ต.ค.62- ก.ย.63 
 

ต.ค.62- ก.ย.63 
 

ต.ค.62- ก.ย.63 
 
 

ต.ค.62- ก.ย.63 
 

ต.ค.62- ก.ย.63 
 

ต.ค.62- ก.ย.63 
 

 
 
ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 
ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 
ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 
 
ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 
ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 
ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 

6   - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ -  เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาล 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้นการท างานของ
พนกังานเทศบาล 

บุคลากร
ใหม ่

การปฐมนิเทศงาน
โดยผูบ้งัคบับญัชา 

-  ต.ค.62- ก.ย.63  ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 

7 -  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในสังกดั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 

-  เป็นพฒันาความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาล 

-  เพื่อพฒันาความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล 

10 การฝึกอบรม 30,000 ต.ค.62- ก.ย.63  ทดสอบตามแบบ 

8  - โครงการฝึกอบรม/สัมมนาพนกังานส่วน 
ต าบล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง(จดัโดย
หน่วยงานภายนอก) 

-  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเทศบาล 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
พนกังานเทศบาล 

15 การฝึกอบรม 40,000  ต.ค.62- ก.ย.63  ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 



  

 
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

         
9 - โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร สังกดั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
-  เป็นการเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบติังานท่ีสูงขึ้น 

- เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ประสบการณ์และ
ขีดความสมารถในการปฏิบติังานท่ีสูงขึ้นของ
พนกังานเทศบาล 

20 การศึกษาดูงาน 60,000  ต.ค.62- ก.ย.63  ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 

10 - โครงการอ่ืนๆ ท่ีสามารถก าหนดภายหลงัตาม
ความจ าเป็นและสถานการณ์ 

-  เป็นการเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบติังานท่ีสูงขึ้น 

- เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ประสบการณ์และ
ขีดความสมารถในการปฏิบติังานท่ีสูงขึ้นของ
พนกังานเทศบาล 

20  เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลกัสูตรหรือ
โครงการ 

ต.ค.62- ก.ย.63  ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนด 

 

 

 
 
 
 
 



  

รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 

1 ความรู้ในดา้นบญัชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในดา้น
บญัชี รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบญัชี  ตลอดจน
การพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้นบญัชีให้มีประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผู ้ความรู้ในการเป็นผู ้
ตรวจสอบตรวจสอบ   

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู ้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผู ้
ตรวจสอบ  ตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้นการตรวจสอบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในดา้นความรู้ในดา้น
งบประมาณงบประมาณ   

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในดา้น
งบประมาณ รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานงบประมาณ  
ตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้นงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในดา้นการเงินความรู้ในดา้นการเงิน   ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในดา้น
การเงิน รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการเงิน  
ตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้นการเงินให้มีประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในดา้น

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(HRD) รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน HRD  ตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้นHRD
ให้มีประสิทธิภาพ  

6 ความรู้ในงานดา้นระบบความรู้ในงานดา้นระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกบังานสารสนเทศท่ีเก่ียวกบังาน
บุคคลบุคคล   

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกบังานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเดน็
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน HRIS   ตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้น 
HRIS 

7 ความรู้ในดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในดา้น

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HRM) รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน HRM  ตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้น 
HRM ให้มีประสิทธิภาพ  

8 ความรู้ในดา้นเทคโนโลยีความรู้ในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศ   

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งาน IT   ตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้น IT ให้มีประสิทธิภาพ  

9 ความรู้ในดา้นการความรู้ในดา้นการ
ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน   

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในดา้นการตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้นการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ  

 



  

    

10 ความรู้ในดา้นกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบขอ้บงัคบั และมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมาย  รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามและให้ค  าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ  โดย
อา้งอิงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

11 ความรู้ในดา้นจดัซ้ือความรู้ในดา้นจดัซ้ือ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในดา้น
งานจดัซ้ือ รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือ 
ตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดา้นจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภาพ  

13 ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ/ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ/
ขอ้บงัคบัของทางราชการขอ้บงัคบัของทางราชการ   

ความเขา้ใจในระเบียบ ค าส่ัง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน รวมทั้งสามารถตอบขอ้

ซกัถามและให้ค  าแนะน ากบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัระเบียบ ค าส่ัง และ/หรือสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งได้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนตรงประเด็น  

16 การใหค้  าปรึกษาการใหค้  าปรึกษา   ความเขา้ใจในความตอ้งการหรือความคาดหวงั และปัญหาท่ีเกิดขึ้นของผูอ่ื้น รวมถึงการ
ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ผูอ่ื้นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

19 การแกไ้ขปัญหาตดัสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจน
การมองการณ์ไกลก่อนการตดัสินใจใด ๆ เพ่ือให้การตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาได้
เป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นไปอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ 

20 ความเป็นผูน้ า   ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความคดิเห็นของตนแก่สมาชิก
ในทีม รวมทั้งกระตุน้ให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผูน้ าและพร้อมท่ีจะน าเสนอความ
คิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม   

24  ทกัษะการสอนงานและ 
พฒันางาน 
 (Coaching  
Development Skills) 

การก าหนดกลยทุธ์ และเป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากการสอนงาน รวมทั้งสอน
งานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีก าหนดขึ้นโดยพิจารณาจากความแตกต่าง
ของผูถู้กสอนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับเปล่ียนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ 
ให้เหมาะสมและบรรลผุลส าเร็จของงานรวมทั้งพฒันาความรู้และทกัษะการท างานของ
ตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

25 ทกัษะในการน าเสนองานทกัษะในการน าเสนองาน   ความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กบักลุ่มผูฟั้งในระดบัท่ี
แตกต่างกนั รวมทั้งความสามารถในการเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการน าเสนองานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

26 การบริหารทรัพยากรการบริหารทรัพยากร   การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละการคาดการณ์ถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นจะตอ้งน ามาใชใ้น
กิจกรรม หรือโครงการท่ีก าหนดขึ้น โดยการวางแผนเพ่ือจดัสรรและใชท้รัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

27 ทกัษะในการค านวณทกัษะในการค านวณ   ความรู้และความเขา้ใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณขอ้มูล รวมทั้งความสามารถใน
การค านวณและวิเคราะหข์อ้มูลออกเป็นประเด็นยอ่ยๆ   ตลอดจนการน าขอ้มูลท่ีค านวณ
ไดม้าใชใ้นการวางแผน การวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาต่อไปได ้

28 ทกัษะการประนีประนอมทกัษะการประนีประนอม   ความสามารถในการก าหนดเง่ือนไขหรือผลประโยชนท่ี์จะน าเสนอให้กบัคู่กรณีทั้ง

ภายในและ/หรือภายนอกองคก์าร รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรองและ
ประนีประนอมกบัผูอ่ื้นถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บของทั้งสองฝ่าย 

29 ความสามารถในการใช้ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์   

ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้างรูปแบบ
ของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได ้รวมถึงการดึงฐานขอ้มูลจากโปรแองคก์ร



  

คอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานอืน่ ๆ ต่อไปได ้
30 การบริหารจดัการการบริหารจดัการ

ฐานขอ้มูลฐานขอ้มูล   

ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังกช์ัน่งานใหม่ ๆ โดยการดึงฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่
มาใชเ้พื่อจดัท าเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกนัไปตามความตอ้งการของ
ผูอ้ื่นได ้ 

31 การบริหารจดัการรายงานการบริหารจดัการรายงาน
และเอกสารและเอกสาร   

ความสามารถในการจดัเตรียมและจดัท าเอกสารและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการน าโป
รแองคก์รคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัท าและจดัระบบการเกบ็รักษาเอกสารและ
รายงานต่าง ๆ ได ้

32 ความสามารถในการใช้ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษภาษาองักฤษ   

ความเขา้ใจศพัทภ์าษาองักฤษ และความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ (ฟัง พดู อ่าน 
และเขียน) เพ่ือการติดต่อส่ือสารและการโตต้อบทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

33 การใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืการใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองมือองมือ   การจดัหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือประเภทตา่ง ๆ ได ้รวมถึง
ความสามารถในการใช ้ การบ ารุงรักษา และการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดจ้ากการใช้
อุปกรณ์ / เคร่ืองมือต่าง ๆ   

35 ทกัษะในดา้นการเงินทกัษะในดา้นการเงิน   การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการ
ใชเ้งินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณท่ีจดัสรรไว ้

34 การรวบรวมและวิเคราะห์การรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลขอ้มูล   

 การออกแบบและการพฒันาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือคน้หาขอ้มูล รวมทั้ง
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการคน้หาและจดัเก็บขอ้มูล  
ตลอดจนการวิเคราะหห์าขอ้สรุปจากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

35 การสัมภาษณ์เพื่อการการสัมภาษณ์เพื่อการ
คดัเลือกคดัเลือก   

 การก าหนดความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นในการคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุมงบประมาณท่ีใชใ้นการ
คดัเลือกผูส้มคัรแต่ละคร้ัง 

36 ทกัษะในการใชภ้าษาทกัษะในการใชภ้าษา   ความสามารถในการเลือกใชค้  าพดูและส านวนภาษาในการน าเสนองานใหเ้หมาะสมกบั
เน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใชศ้พัทเ์ทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สายงานของตนและสายอื่น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

38 การบริหารงานส านกังาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจดัหา จดัเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาขอ้มูล เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนความตอ้งการขององคก์รและหน่วยงานได ้

39 การบริหารโครงการการบริหารโครงการ    การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นโครงการ  
รวมทั้งการน าแผนปฏิบติัการดงักล่าวไปประยกุตใ์ช ้(Implementation Plan)  
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

42 การวิเคราะห์ทางสถิติการวิเคราะห์ทางสถิติ  ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะหข์อ้มูลทาง
สถิติ รวมทั้งสามารถน าสถิติท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลได ้ตลอดจน
สามารถแปลและสรุปผลขอ้มูลจากการวิเคราะห์ดว้ยหลกัการทางสถิติ 

43 ทกัษะดา้นชุมชนสัมพนัธ์ 
 

การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพฒันาโครงการ เพื่อก่อใหเ้กิดสังคมการวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพฒันาโครงการ เพื่อก่อใหเ้กิดสังคม
ภายในโครงการท่ีมีความอบอุ่น เขม็แขง็ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดี ตลอดจนภายในโครงการท่ีมีความอบอุ่น เขม็แขง็ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดี ตลอดจน
ดูแลในเร่ืองความปลอดภยัและความเรียบร้อยใหส้อดคลอ้งต่อสภดูแลในเร่ืองความปลอดภยัและความเรียบร้อยใหส้อดคลอ้งต่อสภาวการณ์าวการณ์
ต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อก่อให้เกิดต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อก่อให้เกิด
ความร่วมมือระหวา่งองคก์ารกบัสมาชิกโครงการเป็นอยา่งดีความร่วมมือระหวา่งองคก์ารกบัสมาชิกโครงการเป็นอยา่งดี   



  

46 ทกัษะการบริหารงานจดัซ้ือ การอธิบายไดถึ้งแนวคิด หลกัการ และขั้นตอนการท างานในดา้นงานจดัซ้ือ การอธิบายไดถึ้งแนวคิด หลกัการ และขั้นตอนการท างานในดา้นงานจดัซ้ือ 
รวมทั้งการบริหารจดัการกระบรวมทั้งการบริหารจดัการกระบวนการจดัซ้ือใหมี้ความถูกตอ้งทั้งในดา้นวนการจดัซ้ือใหมี้ความถูกตอ้งทั้งในดา้น
ปริมาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผูข้าย ตลอดจนการปรับปรุงปริมาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผูข้าย ตลอดจนการปรับปรุง
ขั้นตอนงานจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดขั้นตอนงานจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  

47 ทกัษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพื่อรับและส่งขอ้มูล ข่าวสาร หรืองานกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกการติดต่อเพื่อรับและส่งขอ้มูล ข่าวสาร หรืองานกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไดถู้กตอ้หน่วยงานไดถู้กตอ้งครบถว้นทนัตามเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งแลกเปล่ียนขอ้มูลงครบถว้นทนัตามเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและใหค้  าแนะน าแก่ผูอ่ื้นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีข่าวสารและใหค้  าแนะน าแก่ผูอ่ื้นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  

48 ทกัษะดา้นเลขานุการ ความสามารถในการจดัพิมพเ์อกสาร จดหมายโตต้อบ  อ านวยความสะดวกความสามารถในการจดัพิมพเ์อกสาร จดหมายโตต้อบ  อ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารขององคก์ารและผูม้าติดต่องใหแ้ก่ผูบ้ริหารขององคก์ารและผูม้าติดต่องาน ตลอดจนช่วยแกไ้ขปัญหาาน ตลอดจนช่วยแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเร็วและราบร่ืน อุปสรรคในการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเร็วและราบร่ืน   

49 ความละเอียดรอบคอบความละเอียดรอบคอบ   ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออปุสรรคท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นไวล่้วงหนา้เสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบขอ้มูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผูอ้ื่นได ้

50 มนุษยสัมพนัธ์มนุษยสัมพนัธ์  ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นกบับุคคลต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกนัและเพื่อผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นทั้งในระดบับุคคล หน่วยงานและองคก์าร 

61 การควบคุมอารมณ์และการควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพบุคลิกภาพ   

ความสามารถในการบริหาร จดัการ และควบคุมอารมณ์และบคุลิกภาพท่ีแสดงออกได้
อยา่งเหมาะสมทั้งของตนเองและของผูอ่ื้นไดใ้นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนั
ไป 

61 ความคิดสร้างสรรค ์ 
 

การน าเสนอความคิดริเร่ิมเพื่อสร้างสรรคง์านใหม่ๆ  ซ่ึงน าไปสู่การออกแบบการน าเสนอความคิดริเร่ิมเพื่อสร้างสรรคง์านใหม่ๆ  ซ่ึงน าไปสู่การออกแบบ
ผลงานผลงานท่ีมีความแปลกใหม่ ทนัยคุสมยัเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและท่ีมีความแปลกใหม่ ทนัยคุสมยัเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและ
การขาย รวมถึงการส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ารการขาย รวมถึงการส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์าร   

57 ความคิดเชิงกลยทุธ์ ความเขา้ใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยทุธ์ของหน่วยงานและองคก์าร พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานให้สอดคลอ้งและรองรับกบั
กลยทุธ์ทั้งของหน่วยงานและองคก์าร 

57 ความคิดเชิงวิเคราะห์  
 

ความเขา้ใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาท่ีความเขา้ใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาท่ี
เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลกัการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจงเกิดขึ้น รวมทั้งมีหลกัการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง
ขอ้มูลออกเป็นปัจจยัยอ่ย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลพัธ์ ผลกระทบ ขอ้เสขอ้มูลออกเป็นปัจจยัยอ่ย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลพัธ์ ผลกระทบ ขอ้เสนอแนะ นอแนะ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ไดอ้ยา่งเป็นระบบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ   

60 การเรียนรู้และพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

การต่ืนตวัต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงพฒันาตนเองให้มีความรู้และเพ่ิมขดี
ความสามารถให้แก่ตนเองอยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา 

61 จิตส านึกดา้นบริการ การให้ความส าคญักบัลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความตอ้งการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้อยูใ่นระดบัสูงอยูเ่สมอ ดว้ยมาตรฐานการให้บริการท่ีดี 

57 ความน่าเช่ือถือได ้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบคน้ และคน้หาขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ 



  

เพ่ือท่ีจะให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ และตรงประเดน็แก่ผูอ่ื้นทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์าร 

58 จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพและความปลอดภยั 

การตระหนกัในความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน โดยปฏิบติั
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

ท่ี   261 /2562 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
***************************************** 

 

  เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร อันเป็นการรองรับการพฒันาระบบคุณภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน  ฝ่ายบริหารมีนโยบายท่ีชดัเจนส าหรับการพฒันาคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  และ
จริงจัง   องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  จึงขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ตามรายช่ือและ
ต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 
 

1.  นายอ านวย  ทนสระนอ้ย ต าแหน่งปลดั อบต.  ประธานกรรมการ 
2.  นางอจัฉรา  พิพฒัน์ศกัด์ิภกัดี ต าแหน่ง  หวัหนา้ส านกังานปลดั กรรมการ 
3.  นางจนัทร์จิรา    เทวา  ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั   กรรมการ 
4.  นางสาวอนนัตญา   ศิริรัตน์ ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองช่าง กรรมการ 
5.  นายอ านาจ  ปราบมะเริง ต าแหน่ง หวัหนา้ส านกัปลดั กรรมการ 
6.  นางสาวนนัชิตา  สุวะ  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
7. นายนรินทร์  หมอไทย  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม  กรรมการ 
8.  นางสาววาสนา  ปุริธรรมเม ต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคล กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ทั้งน้ี    ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
    

 สั่ง  ณ  วนัท่ี    5   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 

      (ลงช่ือ)  

           (นายสุริยะ  เลียนอยา่ง) 
                      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน



  

(สำเนา) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
วันท่ี  5 ตุลาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน   
..................................................... 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ล าดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายอ านวย  ทนสระนอ้ย ประธานกรรมการ นายอ านวย  ทนสระนอ้ย  
2 นางอจัฉรา  พิพฒัน์ศกัด์ิภกัดี กรรมการ อจัฉรา  พิพฒัน์ศกัด์ิภกัดี  
3 นางจนัทร์จิรา    เทวา กรรมการ จนัทร์จิรา    เทวา  
4 นางสาวอนญัตญา    ศิริรัตน์ กรรมการ อนญัตญา    ศิริรัตน์  
5 นายอ านาจ  ปราบมะเริง กรรมการ อ านาจ  ปราบมะเริง  

6 นางสาวนนัชิตา  สุวะ กรรมการ นนัชิตา  สุวะ  
7 นายนรินทร์  หมอไทย กรรมการ นรินทร์  หมอไทย  

8 นางสาววาสนา  ปุริธรรมเม กรรมการ/เลขานุการ วาสนา  ปุริธรรมเม  
 
เร่ิมประชุมเวลา    10.00  น.เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นายอ านวย ทนสระนอ้ย  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดงัน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
   รับรองดว้ยคะแนนเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เลขานุการคณะกรรมการ เรียนท่านปลดั  และคณะกรรมการทุกท่าน  ท่ีไดเ้ชิญท่านมาประชุมในวนัน้ีก็เพื่อ 

จดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ  ขอเรียนเชิญท่านปลดั อบต. ในฐานะ
ประธานกรรมการฯไดช้ี้แจงรายละเอียดคะ 

ประธานกรรมการฯ เรียนคณะกรรมการทุกท่าน  ผมในฐานะประธานกรรมการจดัท าแผนพฒันา 
บุคลากร  ไดม้อบหมายใหห้วัหนา้ส่วน แต่ละส่วน  ไดจ้ดัท าและส่งแผนพฒันา
บุคลากรท่ีจะอบรมในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มาแลว้ และในวนัน้ีเราจะน ามา
พิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอีกรอบหน่ึง ซ่ึงการอบรมนั้น  แยก
เป็นหลกัสูตรของกรม  และหลกัสูตรอ่ืน  ดงัน้ี 



  

-2- 
1.  ในส่วนของการอบรมหลกัสูตรของกรมหากมีโครงการอบรมก็ตอ้งส่ง
พนกังานเขา้รับการอบรมหลกัสูตรตลอดปีงบประมาณ 

ในส่วนของส านกัปลดัประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ี  ดงัน้ี 
1. ปลดั อบต.อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน มี.ค.– พ.ค.63 
2. นกัวิเคราะห์ฯอบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือนก.ค.-ก.ย63 
3. บุคลากร อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน มี.ค.– พ.ค.63 
4. นิติกร อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 63 
5. นกัพฒันาชุมชนอบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน          

มี.ค.-พ.ค.63  
6. เจา้พนกังานธุรการ อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน   

ธ.ค. 53- ก.พ.63 
เลขานุการฯ  ล าดบัต่อไปขอเชิญผูอ้  านวยการกองคลงัค่ะ 
หวัหนา้ส่วนการคลงั เรียนประธานท่ีประชุมและคณะกรรมการทุกท่าน  ในส่วนของส่วนการคลงัมี 

แผนพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 
1.  หวัหนา้ส่วนการคลงั อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน  
พ.ค.-มิ.ย. 63 
2.  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี  อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วง
เดือน มิ.ย.-ก.ค. 63 
3.  เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วง
เดือน  ส.ค.-ก.ย. 63 
4.  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน 
ส.ค.-ก.ย.63 
5. เจา้หนา้ท่ีพสัดุอบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.62 

เลขานุการฯ  ล าดบัต่อไปขอเชิญหวัหนา้ส่วนโยธาค่ะ 
หวัหนา้ส่วนโยธา เรียนประธานท่ีประชุมและคณะกรรมการทุกท่าน  ในส่วนของส่วนโยธามี 

แผนพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 
1.  หวัหนา้ส่วนโยธา อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน  

 มี.ค.-เม.ย.63 
2.  เจา้พนกังานธุรการ  อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ม.ค.-
มี.ค.63 
3.  ช่างโยธา  อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 
4.  ช่างเขียนแบบ  อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน  
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เลขานุการฯ  ล าดบัต่อไปขอเชิญส่วนการศึกษาค่ะ 
นกัวิชาการศึกษา  เรียนประธานท่ีประชุมและคณะกรรมการทุกท่าน  ในกองการศึกษาฯ  มี 

แผนพฒันาบุคลากร ดงัน้ี  
1.  นกัวิชาการศึกษา อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน  
ต.ค.-ก.ย.63 

เลขานุการฯ  2. ในส่วนของหลกัสูตรของสถาบนัอ่ืนคงตอ้งดูตามความจ าเป็นและความ 
เหมาะสมในแต่ละหลกัสูตรดว้ย  ซ่ึงหลกัสูตรของสถาบนัอ่ืนเราจะท าแผนพฒันา
บุคลากรใหค้รอบคลุมไวทุ้กเดือนถา้หลกัสูตรใดมีความจ าเป็นและเหมาสมเราก็
จะส่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการอบรม 

ประธานฯ  ตามท่ีทุกส่วนไดเ้สนอแผนพฒันาบุคลากรต่อท่ีประชุมแลว้  มีกรรมการท่านใดจะ 
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ก็จะขอมติในท่ีประชุม 

ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นชอบในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2562  ตามท่ีเสนอมา  และมอบหมายใหเ้ลขานุการรวบรวมและจดัท าเป็น
รูปเล่ม  แจกจ่ายใหค้ณะกรรมการทุกท่านดว้ย 

เลขานุการฯ  รับทราบ 
    
ประธานฯ  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  และขอปิดการประชุมเพียงเท่าน้ี 
ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
 
                     (ลงช่ือ)  วาสนา  ปุริธรรมเม  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
               (นางสาววาสนา  ปุริธรรมเม) 
                         กรรมการ/เลขานุการ 
 
(ลงช่ือ)     นายอ านวย  ทนสระนอ้ย     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
    (นายอ านวย  ทนสระนอ้ย) 
                       ประธานกรรมการ  

 
 
 
 
 



  

คำนำ 
 

 แผนพฒันาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหิน
โคน    เล่มน้ี  จดัท าขึ้นเพื่อใชใ้นการประกาอบการวางแผนพฒันาบุคลากรในหน่วยงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์  พิจารณา  จดับุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวน
ความรู้  เพื่อน ามาใชเ้ป็นหลกั และแนวทางในการปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 

 อย่างไรก็ตามแผนพฒันาบุคลากรเล่มน้ี เป็นเพียงการวามแผนไวล้่วงหน้า ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็น   แผนจะบรรลุตามวตัถุประสงคเ์พียงใดก็ขึ้นอยูก่บัการ
น าไปปฏิบติั  คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แผนเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานอยา่งมาก 
 
 
                    คณะผูจ้ดัท า 

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
บทน า                1 
แผนพฒันาบุคลากร               4 

- สภาพทัว่ไป                      4 
- ศกัยภาพในต าบล                     5 
- รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล                   6 
- ตารางแผนพฒันาบุคลากร 

แนวทางการพฒันาบุคลากร          9
       -     ส านกัปลดั  

- กองคลงั  
- กองช่าง  
- กองการศึกษา  
- กองสวสัดิการสังคม  
-  แผนพฒันาพนกังาน          

ภาคผนวก 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 

   - ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 


