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คํานึงถึงการสรางกําลังคนในการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ ท้ังในดานสมรรถนะ  การบริหารผลงาน 
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ปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมสําหรับตําแหนง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทาง
ราชการ เปนพนักงานสวนตําบลท่ีดีท่ีมีคุณธรรม โดยไดกําหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเชน 
ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ดานพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเฉพาะตําแหนง ดานการ
บริหารงาน ตลอดจนดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน 

  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ไดใชกรอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี  เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 
ดําเนินการ รวมท้ัง ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อันจะทําให
การปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงตางๆ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
 

       ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากรและใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
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2564-2566 ข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวน
ตําบลปะโด  ประจาํป 2564-2566 จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
และสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงานตอไป 
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บทนํา 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
1.1  ภาวการณเปล่ียนแปลง 

                  การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ สามารถแขงขันได ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับ
สากล เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization) 
โดยตองอาศัยความรูความสามารถของบุคลากร   องคความรูและการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก                     
ธรรมาภิบาล คือ ปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได  ภายใตกระแสแหงการ
ปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหาร
องคการตางๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ    โดยเฉพาะการเรงรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม ๆ   
และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ   ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคการ    เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ท่ี มีอยูภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถ    สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน   ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศ
ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม    จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว   ต้ังแต
อดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนา
ความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
 ๒.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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๓.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
การนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

๑.๓  ประกาศ ก.อบต. ปตตานี 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 สวนท่ี 3   
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ 258 - 295  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับ
การบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาท่ีของพนักงานสวนตําบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี 
โดยการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีกําหนด เชน การพัฒนา
ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนตําบล มีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความ
จําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะ
ดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดเปนหลักสูตร
หลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม
ตอไป   การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม  และอาจกระทําได
โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.
อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับ
สวนราชการอ่ืน 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 สวนท่ี 3 
การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   ขอ 269 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ี
ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.ท.) กําหนด 
โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล นั้น   

 เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลปะโด   อําเภอสามชุก  
จังหวัดปตตานี  จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาํปงบประมาณ 2564 – 2566  ข้ึน เพ่ือใชเปน 
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แนวทางในการ พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลฯ  เปนเครื่องมือในการบรหิารงานบุคคลของ
ผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลปะโด ในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก 

(1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
   ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เชน ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของนโยบายตางๆ  เปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
              ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด 
โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห งานการเงิน งานดานชาง ฯ 

(3) ดานการบริหาร  
                       ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เชน    
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเปนตน 
 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว  
                        ไดแก การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนได
อยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
             ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน เชน จริยธรรมใน 

การปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข และเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลปะโด   จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566   ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เปน
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร  อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ี
ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลปะโด   ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หนา 154) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากร  

วาเปนการดําเนินการใหบุคลากรในหนวยงานไดมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติหรืองานท่ี
จ ะป ฏิ บั ติ  ห รื อ ให มี ค ว าม รู ค ว าม ส าม ารถ สู ง ข้ึ น  ซ่ึ ง ใน ก าร พั ฒ น าบุ ค ล าก รนั้ น ป ก ติ จ ะ มี
วัตถุประสงค 2 ประการ คือเพ่ือใหบุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบัติและเพ่ิมพูน
ความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ  

สมาน รังสิโยกฤษฎ (2544, หนา 83) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการ
ดําเนินการ เก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานท่ีดีข้ึนตลอดจนมี
ทัศนคติท่ีดีในการทํางานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน การพัฒนาบุคคลเปน
กระบวนการท่ีจะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติท่ีดี และวิธีในการทํางานอันจะนําวิธีไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน  

เคนนีและรายด (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กลาววา การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการ
ตาง ๆ ท่ีดําเนินการเพ่ือใหผู ท่ี ไดรับการบรรจุ เขาทํางานในองคกรนั้นอยูแลวได มีความรู  ความ
เขาใจ สามารถทํางานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเต็มท่ี  

โดยสรุปแลว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดําเนินการเพ่ือใหบุคลากร ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ เพ่ือใหเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ   
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วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ 
พัฒนาตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ 
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิผล 

 เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุกตําแหนงไดรับการพัฒนาทางดาน 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  โดยดําเนินการภายใตหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร 
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงและยุทธศาสตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิผล 

เปาหมายในการพัฒนา 

              เปาหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากร ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในป 2564 – 2566  ไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด  
   1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปะโด   ประกอบดวย  
 

- คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน      16    คน 
- ขาราชการ           จํานวน      17   คน 
- พนักงานจางตามภารกิจ         จํานวน   6    คน 
- พนักงานจางท่ัวไป          จํานวน   5    คน 

               ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม   ในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
 

 2. ประชาชนตําบลปะโด ไดรับการบริการท่ีดี  สะดวก รวดเร็ว ไมนอยกวารอยละ 85 
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 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากร  มีความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ  2564 -2566  เพ่ิมข้ึนรอยละ 90 จากจํานวนพนักงานท่ีไดรับการ
พัฒนา  

  1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปะโด ทุกคน ท่ีไดเขารับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

 2. ประชาชนตําบลปะโด ไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

เปาหมายเชิงประโยชน  
          องคการบริหารสวนตําบลปะโด     มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน    และผลักดันใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลปะโดบรรลุตามเปาหมาย  
 
ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  

 องคการบริหารสวนตําบลปะโด   ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลปะโด    ประจําป 2564 - 2564    ตามคําสั่ง ท่ี.............../2563   ลงวันท่ี            
..........ตุลาคม 2563  ประกอบดวย   

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด    ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                          กรรมการ 
3. หัวหนาสวนราชการทุกสวน                               กรรมการ 
4. นักทรพัยากรบุคคล                                 เลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกลาวขางตน  รวมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ของบุคลากรในสังกัด  ใหครอบคลุมเนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้  

  1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับ
ตําแหนงในแตละสายงาน ท่ีดํารงอยูตามกรอบแผน อัตรากําลัง 3 ป  

  2) ใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  ตองไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเห็นสมควร ดังนี้  

   (1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
   (4) หลักสูตรดานการบริหาร  
   (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  
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3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหองคการบริหารสวนตําบลปะโด  เปนหนวยดําเนินการเอง  

หรือดําเนินการ รวมกับ ก.อบต.จังหวัดปตตานี หรือหนวยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ก็ได ตามความจําเปน และความเหมาะสม ดังนี้  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

  4) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา ในแตละหลักสูตร หรือแตละ
วิธีการสําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหครอบคลุมโดย
คํานึงถึงความประหยัดคุมคา เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสทิธิภาพ    

5) พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาใหครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ ใหกับบุคลากรในสังกัด อยางนอยควรประกอบดวย  

(1) การมุงผลสัมฤทธิ์  
(2) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  
(3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน  
(4) การบริการเปนเลิศ  
(5) การทํางานเปนทีม  

6) พิจารณาจัดการเรียนรูในองคกร  KM  (Knowledge Management) ในองคการ

บริหารสวนตําบลปะโด เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส 
เพ่ือสืบคนหาความรูใหม ๆ ในตัวบุคลากร และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน   
 

ปญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล  

 ก า ร วิ เค ร า ะ ห ส ภ า ว ะ แ ว ด ล อ ม    (SWOT Analysis) เป น เค รื่ อ ง มื อ ใน ก า ร ป ร ะ เมิ น
สถานการณ สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการ
ทํางานขององคกร การวิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให 
ผูบริหารรูจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูก
ทิศและไม หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจได
อยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการ
วิเคราะหสภาวะแวดลอม   SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา   
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การวิเคราะห  SWOT  ของการพัฒนาบุคลากร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน 
ทันสมัย  ซ่ึงไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดง
แนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยจําเปนตองศึกษาและทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ
สวนทองถ่ินในหวงเวลานั้น  และตองคํานึงถึงบุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน ความตองการ  ความ
คาดหวัง และความตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมี
ผลตอการพัฒนา รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร  อันเปนสภาพแวดลอมภายใน
องคกร ซ้ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา ปจจุบันบุคลากรใน
องคกรสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในอนาคต 

ท้ังนี้ โดยใชเทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายในไดแกจุดแข็ง(Strength - S) 
จุดออน(Weak - W)และปจจยัภายนอกไดแกโอกาส(Oppotunity -O)และอุปสรรค(Threat - T)เปน
เครื่องมือ 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน   (Internal  Environment Scanning) 
จุดแข็ง  (Strengths : S) 

1. บุคลากรมีความหลากหลาย (สหวิชาชีพ)  ซ่ึงเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
2. หนวยงานจดัสรรงบประมาณบางสวนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรไดแกหลกัสูตรภายนอก  
3. มีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในท่ีเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากร 
4. มีวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 
5. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
6. วัฒนธรรมองคกรท่ีมีการเคารพผูสูงอาวุโสเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากร  โดยการสอน

งานและระบบพ่ีเลี้ยง 
7. ผูบริหารใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาตนเอง 
8. มีเอกสารเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ  เชน เอกสาร แผนพับ 

หนังสือ  คูมือซีดี  เว็บไซตฯ 
9. สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมและพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก  อยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
10. มีชองทางการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท่ีเพียงพอ   
11. มีการถายทอดประสบการณ  ความรูจากผูมีประสบการณสูงกวาโดยการทํางานเปน

ทีมและการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ 
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12. มีการสงเสริมดานการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
13. มีการดําเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงดานการพัฒนาบุคลากร 
14. มีการกําหนดแผนกลยุทธ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรท่ี

ชัดเจนในทุกระดับ 
15. บุคลากรมีความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน และระหวาง

ผูปฏิบัติงานดวยกัน 
16. บุคลากรมีความเขาใจ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลไดเปน

อยางดี 
  จุดออน (Weaknesses : W) 

1. งบประมาณไมเพียงพอท่ีจะสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการพัฒนาในหลักสูตรท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงาน 

2. ไมมีการนําผลจากการสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใชใน
การจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาอยางจริงจัง 

3. ขาดการมองเชิงระบบ  ความเขาใจ และทักษะการทํางานแบบบูรณาการ 
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมไดมาตรฐาน  
5. ขาดการเตรียมพรอมบุคลากร  เพ่ือรองรับลักษณะงานท่ีจะตองไปปฏิบัติ  เชน 

ขาราชการบรรจุใหม หรือการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
6. บุคลากรในองคกรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
7. การแขงขันระหวางองคกรมีนอย 
8. บุคลากรยังขาดความเขาใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

 
  ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก   (External Environment Scanning) 
  

โอกาส (Opportunities : O) 
1. การปฏิรูประบบราชการ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทําใหตองเรงพัฒนา

บุคลากร 
2. การเขาสูประชาคมอาเซียน  สงผลใหขาราชการตองเสริมสรางแลพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสงผลใหการเขาถึงขอมูลขาวสารไดหลาย

ชองทาง ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองไดตามท่ีตองการและตอเนื่อง 
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย  ซ่ึงครอบคลุมทุก

สายงาน 
5. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
6. นโยบายรัฐบาลสงเสริมการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไมครอบคลุม  ไมสอดคลองกับความ

เปนจริงและไมยังไมทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
2. งบประมาณไมเพียงพอ 
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3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวสงผลตอการจัดสรรงบประมาณลงสูทองถ่ินมี
สัดสวนลดลง 

4. หลักสูตรท่ีเปดอบรมบางหลักสูตรไมสอดรับกับความตองการของผูอบรม   
5. หลักสูตรท่ีเปดอบรมบางหลักสูตรมีคาใชจายในการฝกอบรมสูง   

ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลปะโด   
 

ยุทธศาสตรท่ี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  

 

กลยุทธ  

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล  

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานสวนตําบลใหสอดคลองกับ
สมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบลเพ่ือรองรับความกาวหนาในสายงาน  

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุก
ระดับ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลใหเปนคนดี  

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานสวนตําบลใหเปนคนมีความรู
คูความดี  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหพนักงานสวนตําบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 

 

การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทุกระดับ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานสวนตําบลทุกระดับ ให
ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองคกร ใน
อนาคต   

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาใหพนักงานสวนตําบล
รวมมือกับเครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 

 

การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการ    
แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหพนักงานสวนตําบลยอมรับใน
ผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน
ภายในองคกร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนการในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
 
 

 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  
 การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  

  1) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร        
  2) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวสิัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร กําหนดเปาหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนา
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล         
  3) พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับ 
บัญชาแตละคน สมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ี กําหนดไว  

  4) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
และทักษะ เฉพาะของานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรม
จริยธรรม  

 5) จัดทํารางแผนพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบล  
ปะโด  และสงคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแตงรางแผนพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

 6) จัดสงแผนพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปตตานี  ใหความเปนชอบ พรอมแผน
อัตรากําลัง 3 ป   

 7 ) ประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล  
  
 การดําเนินการพัฒนา  

  1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการ พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควร
นําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนด กลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาไดแก การคัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับ พัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เชน การใหความรู การ
สับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เปน
ตน  

  2) วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทาง การพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับ
หนวยราชการอ่ืน หรือวาจาง องคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ  
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รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  

ข้ันท่ี  1  การเตรียมการและการวางแผน 
  1.1 แตงตั้งคณะทํางาน  
  1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเปน  
  1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน  

ข้ันท่ี  2   การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ  
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชน  

ดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมเชน  
   - การปฐมนิเทศ    

- การสอนงาน การใหคําปรึกษา  
   - การสับเปลี่ยนหนาท่ีรับผิดชอบ    

- การฝกอบรม  
   - การศึกษาหรือการดูงาน  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  
   - ฯลฯ  

ข้ันท่ี  3  การติดตามและประเมินผล  
    จัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จ ความรูความสามารถ 
และผลการปฏิบัติงาน  

   การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดปตตานี  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  
   1) ผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา 
เม่ือผานการ ประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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กรอบแนวความคดิแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
  องคประกอบ 1                  องคประกอบ 2                        องคประกอบ 3         องคประกอบ 4       องคประกอบ 5 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มีจิตสาํนึกพฒันา
ตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง   
มีสมรรถนะ 
ท่ีสามารถ 
ขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตรข์อง 
อบต.ปะโด พฒันา 
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
และมีสมรรถนะท่ี
สามารถ
ขบัเคล่ือนภารกิจ
ของ อบต.ปะโดได้
อย่างมี
ประสิทธิผล” 

 

3.1 บุคลากรเก่งคดิ   
(รูว้ธิคีดิ คดิเป็น มี

จติสาํนึกทีด่ ีและมุง่ม ัน่
ทีจ่ะเป็นคนด)ี 

3.2 บุคลากรเก่งคน 
(เขา้ใจตนเอง เขา้ใจ

คนอื่น รูว้ธิทีาํงานและ
อยู่รว่มกบัคนอื่นอย่าง
มคีวามสุข และมุง่ม ัน่ที่
จะรกัคนอื่น รกัองคก์ร) 

3.3 บุคลากรเก่งงาน 
(มคีวามรูแ้ละทกัษะใน

การบรหิารและ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธผิล) 

2.1 พฒันาสมรรถนะจาํเป็นพนืฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 

 

1. ทรพัยากรท่ีใช้ 

(Input) 
2. กิจกรรม 

(Process) 
3. ผลผลิต 

(Output) 
4. ผลลพัธ์ 

(Outcome) 
5. ผลลพัธ์สดุท้าย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรทีร่บั 
ผดิชอบดา้นต่างๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณทีใ่ช้
ในกจิกรรมต่างๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาทีใ่ชเ้พือ่
ดาํเนินกจิกรรม 
ต่างๆ (Time) 

1.4 นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีีใ่ช ้

(Innovation and 
Technology) 

2.3 พฒันาสมรรถนะตามภารกจิหลกั
หน่วยงาน (Routine-Oriented Competency) 

 

5.1 ประชาชนเชือ่ม ัน่
และศรทัธา 

ในการบรหิารงาน  
 
 
 
 

5.2 ไดร้บัความร่วมมอื
ในการบรหิารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

5.3 สู่การพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

 

 

2.2 พฒันาสมรรถนะตามยุทธศาสตร ์
(Strategy-Oriented Competency) 

 

2.4 พฒันาโดยวธิเีริม่จากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวธิเีริม่จากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

2.5 ศกึษาแนวโน้มปัญหาและนวตักรรมเพือ่ให้
ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ในอนาคตได ้

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

     องคป์ระกอบด้านการขบัเคลื่อน (Driving Force Factors)      องคป์ระกอบด้านผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดจากการขบัเคลือ่น (Result Factors) 

2.6 กลไกขบัเคลอืนแผนพฒันาบุคลากร 
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 
 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโด   ไดพิจารณาและให
ความสําคัญกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโด ในทุกระดับท้ัง  คณะผูบริหาร,สภาองคการ
บริหารสวนตําบลฯ ,ขาราชการ,ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  เพ่ือให
ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางดานการปฏิบัติงาน, หนาท่ี ความรับผิดชอบ, ความรูและทักษะเฉพาะ
ของงานในแตละตําแหนง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  

 

 องคการบริหารสวนตําบลปะโด  
1. นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)  

 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
    ประกอบดวย ขาราชการ  

1. นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล)  

    2. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 4. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 5. เจาพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
 6. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 

 ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ  
  1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
   
 ประกอบดวย พนักงานจางท่ัวไป 
  1.คนงานท่ัวไป 
  2.พนักงานขับรถยนต 
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 กองคลงั 
    ประกอบดวย ขาราชการ  

 1. นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (ผูอํานวยการกองคลัง)  
 3. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 
 4.เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 4. เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

 
 ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ  

1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
   

 กองชาง 
  ประกอบดวย ขาราชการ 

    1. นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง) 
 2. นายชางโยธาชํานาญงาน 
  
ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ  

1. ผูชวยนายชางโยธา 
 

 กองการศึกษา 
 ประกอบดวย ขาราชการ  

 1. นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน (ผูอํานวยกองการศึกษาฯ)  
 2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 3. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 4 .ครู คศ.2 
          5. ครู คศ.1 

 ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ  
1. ผูดูแลเด็ก(ผูมีทักษะ) 

  
 ในการพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ทําใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและลูกจาง  มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรในองคกรนั้น จะตองเริ่มจากเชามาเปนเจาหนาท่ีของรัฐ
จึงถึงสิ้นสุดในการดํารงตําแหนง   ซ่ึงพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําพนักงานจาง ตอง
ไดรับการประกันคุณภาพอาจแยกไดเปน 4 องคประกอบตามวงจร  ดังนี้ 
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 1.การพัฒนาขาราชการ ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลปะโด    
จะตองไดรับการพัฒนาเปนระยะ  ตั้งแตไดรับการบรรจุใหม  ตลอดไปจนถึงชวงอายุของการรับราชการ ซ่ึง
การพัฒนาอาจจะทําไดหลายวิธี  เชน การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาดวยตนเอง  การศึกษาดูงาน
เปนตน   องคการบริหารสวนตําบลจึงตองสนับสนุนใหมีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษยขององคกร 
 2.การประเมินคุณภาพ  จากผลการปฏิบัตงิาน  ซ่ึงไดรับการประเมินอยางยุติธรรม  ในรูปแบบ
คณะกรรมการ  ซ่ึงมีบุคคลภายนอกเขารวมการประเมินแบบมีสวนรวม 
 3.ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน  จะตองเปนไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน  ถาหาก
คุณภาพงานออกมาดี  ควรไดรับผลตอบแทนในทางท่ีดี  หากไมเปนท่ีพอใจใหปรับเปลี่ยนงานท่ีถนัดกวา  
หรือกลับไปปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม 
 4.การตอบแทนและยกยอง  เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะสรางขวัญกําลังใจกับขาราชการ ลูกจาง 
และพนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลฯ  โดยผลงานท่ีเปนท่ีประจักษ ท่ีทําคุณประโยชนตอสังคม
และสวนรวม  อาจเปนการยกยองเชิดชูเกียรติจากผูบังคับบัญชา  การไดรับการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง   

 
 
 
 
 
 
 
 

ความกาวหนา 
ในตําแหนงหนาที่ 

 

 

การพัฒนา 
 

การประเมินคุณภาพ
จากผลงาน 

 

การตอบแทน 
และยกยอง 
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การกําหนดสมรรถนะเพ่ือใชในการพัฒนา  

1. องคการบริหารสวนตําบลปะโด ไดยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงองคการ
บริหารสวนตําบลปะโด  ไดประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทุก  6 เดือน ดังนี้  

• การมุงผลสัมฤทธิ์  
• การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  
• ความเขาใจในองคกรและระบบงาน  
• การบริการเปนเลิศ  
• การทํางานเปนทีม  
 

2. ตําแหนง บริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน  เปนสายงานของผูบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลปะโด  ไดกําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพ่ือทําหนาท่ีผูบริหารท่ีดีใน
ปจจุบันและอนาคต พรอมกับเตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้  

• การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  
• ความสามารถในการเปนผูนํา  
• ความสามารถในการพัฒนาคน  
• การคิดเชิงกลยุทธ  
 

3. ตํ าแหน ง อ่ืน  ท่ี นอก เหนื อจากสายงานผู บ ริห ารท อ ง ถ่ิน   อํ าน วยการ
ทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลปะโด   ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงและระดับท่ีดํารงตําแหนงอยู , ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน  ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง  บางตําแหนง ซ่ึงเปนไปตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  ในเรื่องของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และตองดําเนินการทุก  6 เดือน  เชนกัน   
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
  

 

หลักสูตรในการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนิน 
การพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  
 หลักสูตรในการพัฒนา สําหรับพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแตละตําแหนงตองไดรับการ
พัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
(4) หลักสูตรดานการบริหาร  
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน ๒ กลุม ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งมือการพฒันาบุคลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน 

(Classroom Training) 

 

เครือ่งมืออ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน                                      

(Non Classroom Training) 

 

กองฝึกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบ 

 ความรู้อยูติ่ดตวัไม่นานประมาณ 

๑ – ๒ สปัดาห์ 

 
การเรียนรู้ระยะสั้น   (Short 

Term Learning) 
 

ผู้บังคบับัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผูรั้บผิดชอบ 
 การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 

 การสอนงาน (Coaching) 

การฝึกอบรมในขณะทาํงาน (On the Job Training : OJT) 

โปรแกรมองคก์รพี่เล้ียง (Mentoring Program) 

การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 

การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การใหค้าํปรึกษาแนะนํา (Consulting) 

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 

การทาํกิจกรรม (Activity) 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) 

การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 

การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 

การฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ (Counterpart) 

การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 

การประชุม / สมัมนา (Meeting / Seminar) 

การใหท้นการศึกษา (Scholarship) 
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ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑. การฝกอบรมในหองเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เนนการเรียนรูจากผูเรียน
หลากหลายกลุมงาน/ตําแหนงงาน 
โดยมีสํานักงานปลัด (งาน
บริหารงานบุคคล) ทําหนาท่ี
ดําเนินการจัดอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดออนหรือขอท่ีตองพัฒนา
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเปนจุดแข็งของ
บุคลากรใหดีข้ึนกวาเดิม 

๓. เตรียมความพรอมสําหรับตําแหนงงาน
ท่ีสูงข้ึน ทําใหผูบังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความม่ันใจวาจะสามารถ
รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายเม่ือ
ไดรับการเลื่อนตําแหนงงานในอนาคต 

๔. ใชเปนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เดน (Talented People) หรือผูสืบ
ทอดตําแหนงงาน (Successors) ท่ีจะ
กาวข้ึนสูตําแหนงงานระดับบริหาร
ตอไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไม
จําเปนจะตองอยูในภาคสนาม
เทานั้น อาจจะเปนการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยสวนใหญหัวหนางาน
โดยตรงจะทําหนาท่ีสอนงานใหกับ
บุคลากร 

1. เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน   
    ผูสอนชี้ใหเห็นแนวทางแกไข และให

บุคลากรคิดแกไขปญหาตอเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมให

พรอมกอนท่ีจะเลื่อนตําแหนง ผูสอน
ตองทบทวนผลงาน ความสามารถท่ีมี
อยู และกําหนดเปาหมายในการสอน
งาน  โดยเนนการพัฒนาความสามารถ
ในตําแหนงท่ีบุคลากรจะเลื่อนข้ึนไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูสอนจะตอง
คนหาความสามารถท่ีโดดเดน/ ท่ีตอง
ปรับปรุง และจัดลําดับความสําคัญของ
ความสามารถท่ีจะตองพัฒนา หรือ
ตองการเสริมและพัฒนา 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

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

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝกปฏิบัติ
จริง โดยมีผูสอนท่ีเปนหัวหนางานหรือ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
ประกบเพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซ่ึง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับ
การสอนงาน 

ใชสําหรับบุคลากรใหมท่ีเพ่ิงเขามา
ทํางาน สับเปลี่ยน โอนยาย เลื่อน
ตําแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตอง
อธิบายงานใหม ๆ เพ่ือสอนใหบุคลากร
ทราบและเรียนรูเก่ียวกับคูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือ
การทํางาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม ๆ 
เพ่ือใหบุคลากรสามารถทํางานตามท่ี
ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๔. โปรแกรมองคกรพ่ี
เลี้ยง  (Mentoring  
    Program) 
 

เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนภายในองคการ 
องคการบางแหงเรียก Buddy Program  
ซ่ึงบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงท่ีไดรับคัดเลือกให
ดูแลเอาใจใส และพูดคุยกับบุคลากร
อยางไมเปนทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมให
สามารถปฏิบัติงานรวมกับทุกคนใน
องคการไดอยางมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเขากับองคการ   เพ่ือน
รวมงาน และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีแตกตางจากองคการเดิมได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงทํา
หนาท่ีในการสรางความสัมพันธ 
ความคุนเคย และบรรยากาศท่ีดีใน
การทํางาน รวมท้ังเปนแบบอยาง 
(Role Model) ท่ีดีใหแกบุคลากร
ใหม 

๒. เพ่ือชวยบุคลากรท่ีกําลังจะปรับ
ตําแหนงใหเติบโตข้ึนในองคการ  

    พ่ีเลี้ยงจะทําหนาท่ีใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการทํางานรวมถึงขอ
ควรระวังและความขัดแยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากงานใหมท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๕.  การเพ่ิมคุณคาในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เนนการมอบหมายงานท่ียาก หรือทา
ทายมากข้ึน ตองใชความคิดริเริ่ม การ
คิดเชิงวิเคราะห การวางแผนงาน
มากกวาเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 

๑.  Renewal – การทําใหเกิดความแปลก
ใหม ไมใหบุคลากรเกิดความเบื่อ
หนาย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
งาน บุคคลท่ีจะตองติดตอ
ประสานงานดวย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชํานาญมากข้ึน 
พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางานใหม ๆ 

๓.  Specialization – การชํานาญในงาน
เปนพิเศษ กอใหเกิดความสามารถใน
การบริหารจัดการงานนั้นท่ีลึกข้ึน 
ยากและทาทายมากข้ึน 

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เนนการมอบหมายงานท่ีมากข้ึน เปน
งานท่ีมีข้ันตอนงานคลายกับงานเดิมท่ี
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเปนงานท่ี
แตกตางจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ แตงานท่ี
ไดรับมอบหมายไมยากหรือไมตองใช
ความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก 

เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะการทํางานใหกับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดานการ
บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
บริหารงานท่ีมีปริมาณท่ีมากข้ึนกวาเดิมท่ี
เคยปฏิบัติ ไดแก ทักษะการวางแผนงาน 
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกไข
ปญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
สําหรับบุคลากรท่ีทํางานเดิม ๆ   ซํ้า ๆ มา
เปนระยะเวลานาน) 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เนนการมอบหมายใหบุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม
สามารถทําใหเสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เปนโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะตองแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือ
เปนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนจากงานประจําท่ี
รับผิดชอบ 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุด
แข็งและจุดออนของบุคลากรจากโครงการ
ท่ีมอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติ เปน
เครื่องมือในการฝกทักษะในการทํางาน 
(Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
ดานท่ีเก่ียวของในงานนั้น บางองคการ
นํามาใชในการเลื่อนระดับตําแหนงงาน 
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเดน และการ
หาผูสืบทอดทายาทตําแหนงงาน 
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เครือ่งมือการพัฒนา
บุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรูงานนั้น 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยสวนใหญ
มักใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผูบริหารกอนการ
ปรับตําแหนง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให
เกิดการทํางานท่ีหลากหลายดาน เปนการ
เสริมสรางประสบการณของบุคลากรให
เรียนรูงานมากข้ึน จึงเหมาะสําหรับ
บุคลากรท่ีเตรียมความพรอมในการ
รับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน หรือเปนกลุมคนท่ี
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 

๙.  การใหคําปรึกษา 
     แนะนํา    
     (Consulting) 
 

เนนการใหคําปรึกษาแนะนําเม่ือ
บุคลากรมีปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ี
รับผิดชอบ หัวหนางานจะตองทํา
หนาท่ีใหแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพ่ือใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนนั้นได 

เพ่ือใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคลากรดวยการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการทํางาน และนํามากําหนดแนวทาง
ในการแกไขปญหารวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ซ่ึง
ผูบังคับบัญชาจะตองนําเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือให
บุคลากรมีแนวทางในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนกับตนเองได มี ๓ ลักษณะ ไดแก  
- การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร 
- การปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะ
และความรูตางๆ 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เนนการเรียนรูงานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหนางานหรือผูรูใน
งานนั้น ๆ เปนเครื่องมือท่ีไมตองใช
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะตองทําหนาท่ีสังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหนางาน 

เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นสภาพแวดลอม 
ทักษะท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน 
ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ การจัดการงานท่ี
เกิดข้ึนจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแมแบบหรือ Role Model 
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตั้งแตหนึ่งวันไป
จนถึงเปนเดือนหรือเปนป  มักใชในการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเกง หรือใหบุคลากร
ท่ัวไปไดเรียนรูวิธีการทํางานของผูอ่ืนเพ่ือ
นํามาปรับปรุงการทํางานของตนเองใหดี
ข้ึน หรือใชในการพัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพของบุคลากร (Career Path) 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๑.  การทํากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เนนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไมตองมีระยะเวลาหรือข้ันตอนการ
ดําเนินงานมากนัก ความสําเร็จของ
เครื่องมือดังกลาวนี้ตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรวมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน รวมถึงชวยสราง
บรรยากาศและสรางขวัญกําลังใจท่ีดีใน
การทํางาน ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึก
สนุกสนานในระหวางวันทํางาน อัน
สงผลใหผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

๑๒.  การเรียนรูดวยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวยตนเองจาก
แหลง/ ชองทาง การเรียนรูตาง ๆ เชน 
อานหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรือ คนควาขอมูล
ผาน Internet หรือเรียนรูจาก e-
Learning หรือ สอบถามผูรู เปนตน 

เพ่ือใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองโดยไม
จําเปนตองใชชวงเวลาในการปฏิบัติงาน
เทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรูไดดวยตนเองผานชองทางการ
เรียนรูและสื่อตาง ๆ ท่ีตองการได วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรท่ีชอบเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากร
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพ
ในการทํางานสูง (Talented People) 
 

๑๓.  การเปนวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เนนการสรางบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการถายทอด รักการ
สอนและมีความรูในเรื่องท่ีจะสอน โดย
มอบหมายใหบุคคลเหลานี้เปน
วิทยากรภายในองคการทําหนาท่ีจัด
อบรมให กับบุคลากรในหนวยงาน 
ตาง ๆ 

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ชวยให
บุคลากรไดแสดงผลงานจากการเปน
วิทยากรภายในใหกับบุคลากรภายใน
องคการ วิธีนี้เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรูในงานท่ี
รับผิดชอบ มีความชํานาญในงานเปน
อยางมาก เชน หัวหนางาน หรือ
ผูบริหาร 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๔. การดูงานนอก   
      สถานท่ี  
      (Site Visit) 
 

เนนการดูระบบและข้ันตอนงานจาก
องคการท่ีเปนตัวอยาง (Best 
Practice) ในเรื่องท่ีตองการดูงาน 
เพ่ือใหบุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ อัน
นําไปสูการปรับใชในองคการตอไป 

เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นประสบการณใหม ๆ 
การไดเห็นรูปแบบการทํางานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ หรือไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ท่ีดีจาก
องคการภายนอก มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานใหดีข้ึน วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ตั้งแตระดับผูจัดการข้ึนไป  

๑๕. การใหขอมูล 
      ปอนกลับ   
      (Feedback) 
 

เนนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจงผลหรือใหขอมูลปอนกลับแก
บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการทํางาน 

เพ่ือรับฟงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
การทํางานหรือเรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนของ
ตัวบุคคลหรือกลุมคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจงและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจงและรับฟง (Tell and Listen) 
- แบบรวมแกปญหา (Problem Solving) 

๑๖. การฝกงานกับ 
      ผูเชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เนนการฝกปฏิบัติจริงกับผูเชี่ยวชาญ
ท่ีมีประสบการณในเรื่องนั้น เปนการ
ฝกงานภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญใหเขามาฝกงานกับ
บุคลากรภายใตระยะเวลาท่ีกําหนด 

เพ่ือใหบุคลากรในระดับผูจัดการ หัวหนา
งาน และบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ซ่ึงมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดภายในระยะเวลาท่ีจํากัด เพ่ือให
นําความรูท่ีไดรับจากผูเชี่ยวชาญมา
ถายทอดใหกับบุคลากรคนอ่ืน ๆ ใน
องคกรตอไป 

๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กับคูแขง/  
      คูเปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เนนการนําตัวอยางของข้ันตอนหรือ
ระบบงานจากองคการอ่ืนท่ีเปน
ตัวอยาง (Best Practice) มา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือ
ระบบงานปจจุบัน เพ่ือกระตุนจูงใจ
บุคลากรใหเห็นถึงสถานะของ
หนวยงานเทียบกับองคการท่ีเปน 
Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีดีท่ีสุด หรือ
ไดเทียบเทา หรือดีกวา เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหนางาน หรือบุคลากรท่ีมีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ท่ีมีความพรอมท่ีจะ
เรียนรูและปรับปรุงผลงานและ
ความสามารถของตนเองใหเปนไปตาม
หรือสูงกวามาตรฐานของคูแขงภายในหรือ
ภายนอกหนวยงานและองคการ 

๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองท่ีหลากหลาย ผูนําการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสําคัญ
มากในการกระตุนจูงใจใหผูเขารวม
ประชุม/สัมมนานําเสนอความคิดเห็น
รวมกัน 

เพ่ือใหเกิดความรูและประสบการณใหม ๆ 
จากผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคการ 
เปนการเรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือ
ผลงานใหม ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๙. การใหทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เนนการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมี
ความรู ประสบการณมากข้ึนจาก
อาจารยผูสอน รวมถึงการสราง
เครือขายกับผูเรียนดวยกัน ซ่ึงบุคคลท่ี
ไดรับทุนจะตองใชเวลาการทํางานหรือ
เวลาสวนตัวในการขอรับทุนจาก
องคการ 

เพ่ือใหบุคลากรไดใชชวงเวลาทํางาน
ปกติ หรือนอกเวลาทํางานในการศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงข้ึน โดย
ศึกษาตอในหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอ
การทํางานปจจุบันของบุคลากร หรือ
การทํางานในอนาคต หรือเปนประโยชน
ตอการเลื่อนระดับหรือตําแหนงงานท่ี
สูงข้ึนตอไปในอนาคต 
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แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลปะโด    อําเภอมายอ    จังหวัดปตตาน ี

ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 
******************************************************************************************** 

โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม 

-  เพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
องคการบริหารสวนตําบล
ฯและบทบาทหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ทุกระดับ เทากับจํานวนของ
ขาราชการและพนักงาน

จางท่ีไดรับการบรรจุ
แตงตั้งใหม 

เปนไปตาม
รายจายของ         

แตละ
หลักสตูร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการและ
พนักงานจางท่ีไดรับ
การบรรจุใหมมีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติ 
งานในหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- หนวยงานภายนอก 
- สวนราชการอ่ืน 
- สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 

2. การฝกอบรม 2.1 โครงการฝกอบรมใน       
สายงานผูบริหารตามแผน   
การดําเนินการฝกอบรม
บุคลากรทองถ่ิน 
 

- เพ่ือพัฒนาความรูและ
วิสัยทัศนในการ       
ทํางานของผูบริหาร 

ตน ขาราชการสายงาน
ผูบริหารทุกคน 

เปนไปตาม
รายจายของ         

แตละ
หลักสตูร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการสายงาน
ผูบริหารมีความรูและ
วิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน 
- สวนราชการอ่ืน 
- หนวยงานภายนอก 

 2.2 โครงการฝกอบรม          
สายงานผูปฏิบัตติาม
แผนการดาํเนินการ
ฝกอบรมบุคลากรทองถ่ิน 

- เพ่ือพัฒนาความรูในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี
รับผิดชอบ 

ปง./ชง. 
ปก./ชก. 

ขาราชการสายงานผู
ปฏิบัติทุกคน 

เปนไปตาม
รายจายของ         

แตละ
หลักสตูร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการสายงานผู
ปฏิบัติมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน 
- สวนราชการอ่ืน 
- หนวยงานภายนอก 

 2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรม 

- เพ่ือพัฒนาและ
เสรมิสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง 

ทุกระดับ ขาราชการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางทุกคน 

20,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางทุกคนมี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
บริการประชาชน และ
สามารถดําเนินชีวิตได
อยางปกติสุข 

- สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
- สวนราชการอ่ืน 
- หนวยงานภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากร    องคการบริหารสวนตําบลปะโด    อําเภอมายอ   จงัหวัดปตตานี    ประจําปงบประมาณ  2564-2566 

โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 

 
 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

3. การศึกษาหรือดู
งาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 

- เพ่ือนําความรูท่ี
ไดมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางทุกคน 

200,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการลูกจางประจํา
และพนักงานจางทุกคน
ไดรับวิสัยทัศนใหมและนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั
องคการ
บริหารสวน
ตําบลฯ 
  

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรในสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางสังกัด
สํานักปลดัองคการ
บริหารสวนตําบล 

เปนไปตามรายจาย          
ของแตละหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรสังกัดสาํนักปลดั
องคการบริหารสวนตําบล มี
ความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดําเนินการ  

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ พนักงาน
จางสังกัดกองคลัง 
ทุกคน 

เปนไปตามรายจาย          
ของแตละหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองคลัง  มี
ความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดําเนินการ  

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองชาง 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ พนักงาน
จางสังกัดกองชางทุก
คน 

เปนไปตามรายจาย          
ของแตละหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองชาง  มี
ความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดําเนินการ  

 
 
 
 

4.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองการศึกษา 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ พนักงาน
จางสังกัดกอง
การศึกษาทุกคน 

เปนไปตามรายจาย          
ของแตละหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองการศึกษา 
มีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดําเนินการ  
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แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลปะโด    อําเภอมายอ    จังหวัดปตตาน ี   ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 
โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ ระดับ จํานวน 

 4.5 โครงการประชุม
ประจําเดือนบุคลากรใน
หนวยงาน 

- เพ่ือซักซอม
ทบทวน และวาง
แนวทางการ
ปฏิบัติงานใหมี 
ประสิทธิภาพ 

ทุก
ระดับ 

ขาราชการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางทุกคน 

- ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถวางแนวทางการปฏิบัตไิดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองการศึกษา 
 

5. การสอนงาน 
การให
คําปรึกษา หรือ
วิธีการอ่ืน 

5.1 โครงการสนับสนุน
การศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญา
โท 

- เพ่ือยกระดับ
ความรูของ
บุคลากร 

ทุก
ระดับ 

ขาราชการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางทุกคน
ท่ีเขารวมโครงการ 

- ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ
ตําแหนง 

- สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองการศึกษา 
 

 
 
 
 

5.2 โครงการอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถกําหนดได
ภายหลังตามความ
จําเปนและสถานการณ  

- เพ่ือรองรับ
นโยบายท่ีไดรับ
มอบ 

ทุก
ระดับ 

ขาราชการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางทุกคน 

- ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

- - 
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การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 
 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

         ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโด   
ประกอบดวย  

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                         กรรมการ 
3. หัวหนาสวนราชการทุกสวน                              กรรมการ 
4. นักทรพัยากรบุคคล                     กรรมการ/เลขานุการ 

     ใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด 

 
ตัวช้ีวัดและขอเสนอระดับเปาหมาย  

      1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 – 2566 ในการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล 
                2.ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลฯสูงข้ึน
มากกวารอยละ 85 หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 

      3.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการท่ีโปรงใสและเปนธรรมขององคการ

บริหารสวนตําบล เพ่ิมสูงข้ึน มากกวารอยละ 85 หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 

      4.รอยละของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลท่ีเขาใจและประยุกตหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกวารอยละ 60 ของจํานวนประชากร
ท่ีสุมทดสอบ 

      5.ระดับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอความเปนธรรมในการบริหารงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
มากกวารอยละ 60 หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 
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