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ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก นั้น
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ได้คํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ เพื่อ
พัฒนาให้พนักงานส่วนตําบลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าท่ี
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นบุคลากรที่ดี โดยได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรแต่ละ
ตําแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหารและ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ต่อไป
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- คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

- บันทึกประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
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จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และรุนแรงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อยืนหยัดแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างมีศักยภาพ นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลประการหน่ึงก็คือ การพัฒนาคุณภาพข้าราชการให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน
รวมทั้งการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน อันจะทําให้การบริหารราชการมีความ
ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ) พ.ศ. 2545 ได้วางกรอบการบริหาร
ราชการแผ่นดินแนวใหม่ โดยกําหนดไว้ในมาตรา 3/1 ความว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจ และทรัพยากร
ให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้แปลง
หลักการเป้าหมายตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
ให้มีความชัดเจน และเป็นบทบังคับให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติ โดยได้กําหนดขอบเขตความหมายของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงานในระบบราชการ การทํางานร่วมกัน

เป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และการปลดปล่อยพลังความคิดของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดา่นนอก ในทุกระดับ ให้ร่วมกันพัฒนาและสร้างการเปล่ียนแปลงในองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเฉพาะ
การสร้างภาวะผู้นําให้เกิดขึ้นในองค์กร จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก จึง
ได้จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร (2564 – 2566) ข้ึน โดยมุ่งหวังใหเ้กิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านนอก และประโยชน์ต่อตัวบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
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1. ป�ะโย������������ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลจะช่วยเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนลง
เนื่องจากบุคลากรมีความเช่ียวชาญในงานที่ทํามากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบลจึงเป็นหนทางหน่ึงที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความเจริญ สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ

2. ป�ะโย���������������� เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการ
ลาออกของคนท่ีมีฝีมือลง เพราะการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลจะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร
พนักงานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทํางาน เพื่อบรรลุถึงผลสําเร็จขององค์กร



องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (2561 – 2563) ข้ึนมาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่ง
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1.1 เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกคนและทุกตําแหน่ง มีความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

1.2 เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกคนและทุกตําแหน่งได้รับการ
พัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ

1.3 เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกคนและทุกตําแหน่งมีความรู้และ
เกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง

1.4 เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกคนและทุกตําแหน่ง มีความรู้และ
เกิดทักษะในด้านการบริหาร

1.5 เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกคนและทุกตําแหน่งมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ดําเนินงานตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงกําหนดให้พนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566)
จะต้องได้รับการพัฒนาทุกตําแหน่ง ภายในรอบระยะเวลาสามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) ของแผนการ
พัฒนาบุคลากร
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����������������� 3 ปี (2564 - 2566)
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��������้����������� ��������้����่�ไป

1. ปลัด อบต. (ระดับกลาง) 1 อัตรา ���������ป��� ���.

(นายสําราญ พินิจ) -

2. รองปลัด อบต. (ระดับต้น) 1 อัตรา �������

(นางวนิดา ถีสูงเนิน) -

3. นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 1 อัตรา �������

(นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด) -

4. น.ส.วัชราภรณ์ เชื้อขุนทด 1 อัตรา �������ึ�ษ��������ะ����ธ���

(นักจัดการงานทั่วไป 1. ผู้ดูแลเด็ก (1 อัตรา)

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช.ก. 1 อัตรา (นางแตงอ่อน อินทาพันธ์)

(นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด) 2. ผู้ดูแลเด็ก (1 อัตรา)

6. นักทรัพยากรบุคล ช.ก. 1 อัตรา (น.ส. บัวลักษณา ดุกขุนทด)

(นางสาวปรินดา ดิกขุนทด) 3. ผู้ดูแลเด็ก (1 อัตรา)

7. เจ้าพนักงานธุรการ ช.ง. 1 อัตรา (น.ส.พะเยาว์ เดิงขุนทด)

(นางสาวอุษา นนท์ขุนทด) 4. ผู้ดูแลเด็ก (1 อัตรา)

8. นักพัฒนาชุมชน ช.ก. 1 อัตรา (นางสมสอน ยศสันเทียะ)

(นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤกษ์) �����ธ��ณ�����ะ��่�����้��

9. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา -

(สิบเอกประดิษฐ สารจันทร์)

�������

1. ผู้อํานวยการกองคลัง (ระดับต้น) 1 อัตรา

(นางฉันทนา พระเดชพงษ์)

2. นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ก. 1 อัตรา

(น.ส.จันทร์จิรา ปราณีตพลกรัง)

3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ป.ก. 1 อัตรา

(นางสุดารัตน์ พึ่งสูงเนิน)

4. นักวิชาการพัสดุ ป.ก. 1 อัตรา

(น.ส.อัญชลินทร์ ปัญจะศร)ี

�ู��้��ป�ะ���

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

(นางประอรรัตน์ ดางขุนทด)

�������

1. ผู้อํานวยการกองช่าง (ระดับต้น) 1 อัตรา

(นายปัณณทัต นอขุนทด)

2. นายช่างโยธา (ป.ง./ช.ง.) ว่าง 1 อัตรา
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�้��ู���������้��

��������้����������� ��������้����่�ไป

�������ึ�ษ��������ะ����ธ���
1. นักบริหารงานการศึกษา (ว่าง) 1 อัตรา

2. นักวิชาการศึกษา (ป.ก./ช.ก.) ว่าง 1 อัตรา

3. ครู ค.ศ.1
(นางนุชลีย์ นุขุนทด)
�����ธ��ณ�����ะ��่�����้��
1.นักบริหารสาธารณสุขฯ (ว่าง)
2.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ว่าง)

1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา

โดยพนักงานส่วนตําบลแต่ละตําแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย
หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ
(3) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(6) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว
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ในการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก นั้น กําหนด
โดยใช้ข้อมูลจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็นท่ีต้อง
พัฒนาพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหน่งท่ีกําหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ตลอดท้ังความจําเป็นใน
ด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตําแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ผลการวิเคราะห์งานใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สรุปว่า พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําตามแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 –
2566) และพนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาทุกตําแหน่ง ภายในรอบระยะเวลาสามปี (ปีงบประมาณ
2564 – 2566) ของแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล โดยบุคลากรแต่ละตําแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
เป็นต้น

(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา การ
ฝึกอบรมภาคสนาม

(3) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งาน
ด้านช่าง เป็นต้น

(4) หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น

(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

(6) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทํางาน การสื่อสาร
และส่ือความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น

������่ 3
�����ู����������
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ย��ธ������������������ย�������������������������������������

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากําลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
ความรับผิดชอบ ดังนี้

����ย�����ย��ธ������������������ย�������� �����������������������������
“������ย ��้������ใ�ป�ะ������
�������ป็���่��่ึ� �����ู���ณธ���”

������ย (M : Modern)
: มีความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรองรับ

การเปล่ียนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ
��้������ใ�ป�ะ������ (U : UMTY)

: พร้อมให้ความร่วมมือประสานเป็นหน่ึงเดียว เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านนอกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย
�������ป็���่��่ึ� (S : SERVICE – MIND)

: การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ทํางานให้
ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิง
ภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งน้ี ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
�����ู���ณธ��� (T : TRANSPARENCY)

: ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส มี
คุณธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
���ธ���

 สร้างระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน

 ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการ
มีสัมพันธภาพท่ีดี

������่ 4
ย��ธ��������������
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 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.ด่านนอกทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง

 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ

 ดําเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน

�ป้����ย������ย��ธ�

 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอกสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge
Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ

 ระบบการพัฒนากําลังคนองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอกมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบลของ อบต.ด่านนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ

 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด อบต.ด่านนอก มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และ
เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

���������ะ������������������������������������้�ย������ SWOT Analysis
�����็� (Sternths : S)

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการส่งไปอบรม
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
3. กรมส่งเสริมให้ความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนดแนวนโยบายให้พนักงานส่วน

ตําบลได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีศึกษา และแนว
ทางการให้ทุนการศึกษา

4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับ
ขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มท่ีจะจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลในอนาคต

5. พนักงานส่วนตําบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง มีการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน

������� (Weaknesses : W)
1. สํานักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ
2. จํานวนพนักงานส่วนตําบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกว่า

จํานวนบุคลากร
3. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชํานาญในงานท่ีปฎิบัติ

โ���� (Opportunities : O)
1. กรมส่งเสริมให้ความสําคัญต่อการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. พนักงานส่วนตําบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เช่น อบรมร่วมกัน
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��ป���� (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานส่วนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. พนักงานส่วนตําบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลต้องใช้อย่างจํากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าการพัฒนาคน

�����้�����/���������������ู้������ใ�������������������������
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนในองค์กร
2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้วจะนําพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสําเร็จ
4. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based
management) และการจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนํ้าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา cost-
benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบ
กับประโยชน์ท่ีได้รับ รวมท้ังจัดทําเป้าหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual
scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)

�����้�����/������������������������������ใ�������������������������
1. พนักงานส่วนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the
organization desirable)

4. ช่วยส่ือวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies
and strategies to all employees)

5. ช่วยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping
maintain ethical policies and socially responsible behavior)

6. พนักงานส่วนตําบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
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�����้�������������������ป�ะ����ใ�������������������������
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ

ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน

2. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป็น มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้
ตัวประชาชน

3. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซ่ึงได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)

ย��ธ������������������ย�������� �����������������������������
ย��ธ��������่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากําลังคน

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานต่างๆในสังกัด อบต.ด่านนอก
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.ด่านนอก
1.5 แผนงานพัฒนาพนักงานส่วนตําบลโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศน

ศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกประเทศ
ย��ธ��������่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจําเป็น
(หลักสูตรกลาง)

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)

ย��ธ��������่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ

พัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
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ย��ธ��������่ 1 ย��ธ�������้�������้���ะ����������������ู้��ะ����������������

������/โ������
�����้���

���������������
��ย�ะ���ย�โ������

1.1 �������้������������ู้ใ�
������

 การดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์
กําลังคน อบต.ด่านนอก

 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปล่ียนแปลง

 จํานวนคร้ังการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์กําลังคน อบต.ด่าน
นอก

 จํานวนคร้ังของการจัดเวทีวิชาการ
ข้าราชการรู้ทันการเปล่ียนแปลง

 จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือกําหนด
แนวทางและการดําเนินงาน
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ด่าน
นอก

 จัดประชุมแลกเปล่ียนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจําทุก
เดือน เดือนละ 1 ครัง้ รวม 12 ครัง้/
ปี

1.2 �������������ะ�������ะ
ป�ะ������������ะ��������
����ย�������ๆ ใ����������.�������

 การจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
บุคลากรในสังกัด

 การหาความจําเป็น (Training
Need) ในการพัฒนาบุคลากร

 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
อบต.จัดทําผ่านนอกนปฏิบัติการ
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดปีงบประมาณ
2564-2566 แล้วเสร็จ

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
ความจําเป็น(Training Need) และ
มีเอกสารแสดงข้ันตอนการหาความ
จําเป็นในการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบลในสังกัดเพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ือง
ตนในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด

 ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัดอบต.
ด่านนอกจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด

 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหาความ
จําเป็น(Training Need) เบ้ืองต้น
ในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตําบลในสังกัด
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������/โ������
�����้���

���������������
��ย�ะ���ย�โ������

 การประชุมประสาน
แผนการพัฒนาบุคลากร

 มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจําปีงบประมาณของทุก
ส่วนราชการ/หน่วยงาน

 มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ 2564-2566

 จัดการประชุมส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566

 การจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากร อบต.ด่านนอก

 มีฐานข้อมูลบุคลากรท่ีเป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัด
พ้ืนท่ี อบต.ด่านนอก

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทําข้อมูลบุคลากรใน
สังกัดให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนํามาปรับ
ใช้ได้ทันที

1.3 �������้�����
����������������

 มีการแต่งตั้ง (ย้าย)
ข้าราชการในสังกัด

 การเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด

 การดําเนินการทางวินัย

 การสรรหา และ
เลือกสรรบุคลากรใน
สังกัด

 มีการแต่งตั้ง (ย้าย)
ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ

 มีการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด

 มีการดําเนินการทางวินัย

 มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

 ทุกส่วนราชการจัดทําข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนํามาปรับใช้ได้ทันที

 จังหวัดเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการทุกระดับใน
สังกัดและให้ข้อคิดเห็นประกอบ การแต่งตั้ง
ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
ต่อส่วนราชการต้นสังกัด

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินการ
ทางวินัยสําหรับข้าราชการท้องถ่ินและบุคลากรใน
สังกัด

 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรในสังกัด

1.4 ������������������
โ�ย����ึ�ษ���� ฝึ�����
�����ึ�ษ��ู��� ��ยใ�/
��ย���ป�ะ���

 การจัดทําทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ

 มีการจัดทําทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ

 มีการจัดทําข้อมูลข้าราชการศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวม
เป็นข้อมูลในการใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the Right man on the Right
job) นําไปสู้การจัดต้ังธนาคารสมอง (Think Tank)
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������/โ������
�����้���

���������������
��ย�ะ���ย�โ������

 โครงการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
โดยการศึกษาต่อท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

 โครงการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
โดยการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ท้ังภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

 มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการของ
องค์กร

 มีข้าราชการ/บุคลากรท่ีเข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก

 ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
ตามความต้องการขององค์กรโดย
กรสนับสนุนทุนของส่วนราชการ
จ้นสังกัด,ทุนส่วนตัว,จังหวัด CEO
หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน/องค์กร
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น อบจ./
อบต.,ธนาคาร,บริษัท,ห้างร้าน
ต่างๆในพ้ืนท่ี

 มีข้าราชการ/บุคลากรท่ีเข้ารับ
การรอรมดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ในต่างประเทศ เช่น
กลุ่มประเทศเพ่ือบ้านเพื่อศึกษา
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ย��ธ��������่ 2 ย��ธ�������้�����ฝึ�����

������/โ������
�����้���

���������������
��ย�ะ���ย�โ������

2.1 ������ฝึ���������������
��������ป็� (�����ู������)

2.2 ������ฝึ������������ใ�������
����ย�������ๆ (�����ู���ฉ��ะ�้��)

 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให้
ความรู้ในลักษณะของการจัดลัก
สูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด จามความจําเป็น
และเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจัดทําเป็นหลักสูตรกลาง

 มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทําเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จัดทําหลักสูตรกลางเพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชนและบุคลากรใน
สังกัดส่วนราชการ/หน่วยงาน
ต่างๆ

 ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทํา
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา
พนักงานส่วนตําบลในสังกัด เป็น
การเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัด
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ย��ธ��������่ 3 ย��ธ�������้�������้������������������ย��ู้ (Learning)

������/โ������
�����้���

���������������
��ย�ะ���ย�โ������

3.1 �����������������ู้��ื่�
��������ป�ะ��็�ย��ธ��������ะ���
�������������

3.2 ��������้�����ื����ย����
�����ื�ใ�������������������ื่�
��������ป�ะ��็�ย��ธ�������������

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนท่ี อบต.ด่าน
นอก

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างอบต.ด่านนอก
และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน

 มีการทําแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

 มีการทําโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดพ้ืนท่ี อบต.ด่านนอก

 มีการจัดทําโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.ด่านนอก

 จัดให้มีคณะทํางานจัดทําระบบ
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี 2561-2563

 สนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนท่ี
อบต.ด่านนอก เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนา
พนักงานส่วนตําบลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ

 จัดให้มีการจัดทําโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก
อบต.ด่านนอก เพ่ือเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร
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1.1 �ู้ปฏ��������
1.1.1 ระบุเป้าหมายการพัฒนาและกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
1.1.2 ระบุความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ต้องการพัฒนา
1.1.3 ปรึกษาผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือพี่เล้ียง เพื่อหาข้อตกลงร่วมเก่ียวกับเป้าหมาย

วัตถุประสงค์และกิจกรรมการพัฒนา
1.1.4 ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยฝึกอบรม เพื่อกําหนดระยะเวลา/กิจกรรมการ

พัฒนาตามแผนที่กําหนดไว้
1.1.5 ดําเนินการพัฒนาตามแผน
1.1.6 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือประเมินผลการพัฒนา และติดตามผลการปฏิบัติงาน

1.2 �ู้��������ญ��
1.2.1 ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและช่วยระบุถึงจุดแข็งและเร่ืองที่ควร

ปรับปรุง
1.2.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
1.2.3 ประเมินหาความจําเป็นในการพัฒนาช่วยพนักงานส่วนตําบลในการวางแผนและดําเนิน

กิจกรรมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้
1.2.4 ให้คําปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการพัฒนา
1.2.5 พิจารณาว่ากิจกรรมการพัฒนาต่างๆ สนับสนุนเป้าหมายตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบล

หรือไม่
1.2.6 ประเมินผลการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน

������่ 5
��ธ�����������ะ�ะยะ�������������������

1. ���������ู้��่���่ย��้��
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ข้ันตอนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล แบ่งได้ดังนี้

1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 การหาความจําเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน โดยการศึกษาวิเคราะห์ดู

ว่า พนักงานส่วนตําบลแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้

1.2 จัดประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

2 การดําเนินการพัฒนา
การเลือกวิธีพัฒนาพนักงานส่วนตําบลที่เหมาะสม เม่ือได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว นําข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากําหนด
กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่พนักงานส่วนตําบลแต่ละตําแหน่งจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือก
กลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปล่ียนหน้าที่ความรับผิดชอบ
การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น

2. ��้����������������������������



-16-

������������้�����������������������������������������

1. �������ย������ะ���������
1.1 ������้��ณะ������
1.2 �����ณ���������ะ��������ป็�
1.3 ������ป�ะ��������������ป็�

2. �������������/��ธ��������������
�������������โ�ย������������������ื��������

����ย�������่ื���ื�����้����������������� ��ะ
��ื���ูป�����ธ������่����ะ�� ����

2.1 ���ปฐ������
2.2 ��������� ���ใ�้���ป�ึ�ษ�
2.3 �������ป��่ย���้���่ �������������
2.4 ���ฝึ�����
2.5 ���ใ�้�������ึ�ษ�
2.6 ����ู���
2.7 ���ป�ะ�������ปฏ��������

ฯ�ฯ

3. �����������ะป�ะ������
���ใ�้���ะ�����������������ะป�ะ��������่ื�ใ�้����ถึ�

���������็� �����ู้ ���������ถ �����ปฏ��������

ป���ป������



-17-

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล น้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก เลือกแนวทางการ
พัฒนาหลายอย่าง โดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น หรือ
ว่าจ้างองค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ได้ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม ดังนี้

(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม (Training)
(3) การศึกษาหรือดูงาน (Visiting)
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา (Meeting and Seminar)
(5) การสอนงาน (Coaching)
(6) การมอบหมายงาน (Job Assignment) โดยการมอบหมายโครงการสําคัญๆ หรือ

โครงการท่ียังไม่เคยปฏิบัติมาก่อน
(7) การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในกลุ่มพนักงานส่วนตําบล (Discussion Groups)

เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และค้นหาวิธีการในการปฏิบัติงานและ
ค้นหาวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

(8) การรักษาการในตําแหน่ง (Acting Assignments) ส่วนใหญ่จะใช้กับหน้าท่ีในระดับ
บริหาร โดยใช้ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไปไม่อยู่ปฏิบัติงานระยะหนึ่ง

(9) การเข้าร่วมปฏิบัติงานในคณะทํางานหรือคณะกรรมการต่างๆ (Committee/Task
Force Participation) เพื่อเป็นการเรียนรู้งานด้านนั้น ๆ

(10) การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือ แหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น จาก Website
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาบุคลากร ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง กําหนดโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนา วิธีพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร

3. ��ธ�������������������������

4. �ะยะ��������������������������
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�������������ถ�ะ��ื่�ใ�้ใ���������
1. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับช้ัน มากําหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลในสังกัด ซ่ึง
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ได้ประกาศใช้เป็นตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตําบลทุก 6 เดือน ดังนี้

 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
 การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
 การบริการเป็นเลิศ
 การทํางานเป็นทีม

2. ตําแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอํานวยการท้องถ่ิน เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัว ได้กําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพื่อทําหน้าท่ีผู้บริหารท่ีดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวข้ึนเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้

 การเป็นผู้นําในการเปล่ียนแปลง
 ความสามารถในการเป็นผู้นํา
 ความสามารถในการพัฒนาคน
 การคิดเชิงกลยุทธ์

3. ตําแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อํานวยการท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านนอก ได้กําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและระดับที่ดํารง
ตําแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจําของแต่ละตําแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างบางตําแหน่ง ซ่ึง
เป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
และต้องดําเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน
�����������������������������������ย�����

����������ย����� (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง
ที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสําหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อไปในอนาคต หรือ
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอกกําหนดข้ึน

5. �������������������ป็���ย�����
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ดังน้ัน IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เล่ือนตําแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แต่เมื่อได้มีการดําเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็
จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการเช่ือมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้

การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก มีเจตนารมณ์สําคัญท่ี
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนตําบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนตําบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนตําบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสําเร็จของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก รวมท้ังให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนําหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอกกําหนด

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก จึงจําเป็นต้องมีการดําเนินการในเรื่องการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบลเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการ
ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวจะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย อันจะมีผลเช่ือมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนข้ันเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน ทําให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวยิ่งข้ึนต่อไป
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