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ค าน า 

           การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริการส่วนต าบลศรีบุญเรืองนั้น ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าท่ี ตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรได้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีดี โดยก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ
มิติ ท้ังในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุค ลากรให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล 

                    การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ท้ังในระดับพื้นท่ี และระดับสากล เป็นส่ิงท่ี
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
องค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลคือปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
                   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน ของ
ทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาท และหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนา 
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือพัฒนาตนเองก็ได้ 
หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้น
สังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศ ๕ณะ
กรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

                      เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น จึงได้จัดท าผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ัง
ยังเป็น การพัฒนาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลกรองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญ
เรืองในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่  
(๑) ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 



 
(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึง่
ต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 
(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูง
ใจ การประสานงานเป็นต้น 
(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การส่ือสารและส่ือความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
เป็นต้น 
(๕) ด้านศีลธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพื่อสอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบ้ืองต้นด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไปบุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน 
ความต้องการ ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนา เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อ
การพัฒนา รวมท้ังการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งท้ังหมดเป็น
การประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน 
ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนด การวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต ท้ังนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity-
O) และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ 
จุดแข็ง 
- ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้กฎหมาย 
- เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
- มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- มีบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมายชัดเจนและมีความพร้อมด้านงบประมาณในการพัฒนา 
จุดอ่อน 
- บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
- การแข่งขันระหว่างองค์กรมนี้อย 
- บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับฝึกอบรม 
โอกาส 
- รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
- สถาบันพัฒนาบุคลากร มีหลักสูตรในการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 



 
อุปสรรค 
- กฎระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนไป 
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม 
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธรการคิด
อย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการบริหารลารปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิผล 
๒.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นท่ีจะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น 
มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
๒.๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นท่ีเป็นคนเก่งมีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน (Technical 
Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมท้ัง
การบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆท่ีให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ใน
ส่วนราชการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล 
๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อันประกอบด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ได้รับการพฒันาการเพิ่มพนูความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
๒. ประชนขนต าบลศรีบุญเรือง ได้รับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองทุกคน ท่ีได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๒. ประชาชนต าบลศรีบุญเรือง ได้รับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๔. ขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เห็นสมควรให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยให้มี
ขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ ในการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ท่ีด ารงอยู่ตามกรอบแผน อัตราก าลัง ๓ ปี 
๒) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ได้รับการพฒันาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 



(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง เป็นหน่วยด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับ  
ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธกีาพัฒนาวิธีใดวิธีหนึง่หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็น และความ
เหมาะสม ดังนี้ 
(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรม 
(๓) การศึกษาหรือดูงาน 
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(๕) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 
๔) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนา
บุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
๕. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ได้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
๑) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่า
ผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่ ๒ 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ได้พิจารณาและให้ความส าคัญ
บุคลากรในทุกระดับท้ัง คณะผู้บริหาร,สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ัง ๕ ส่วนราชการ 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน,
หน้าท่ีความรับผิดชอบ,ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง,การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 

๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕.ผู้อ านวยการกองช่าง 
๖.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๗.ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๙.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐.นักวิชาการเงินและบัญช ี
๑๑.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
๑๒.นักทรัพยากรบุคคล 
๑๓.นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๔.นักพัฒนาชุมชน 
๑๕.นักวิชาการศึกษา 
๑๖.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๗.เจ้าพนักงานพัสดุ 
๑๙.เจ้าพนักงานธุรการ 
 
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินดารพัฒนา งบประมาณในการด าเนนิการพัฒนา และ 
การติดตามและประเมินผล 
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 
(๖) หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ 
(๗) หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร 

 



 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

-กองฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ                                               -ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานละบุคลากรเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
-ความรู้อยู่ติดตัวไม่นานประมาณ ๑-๒ สัปดาห์                       -การเรียนรู้ระยะยาว (Long Term Learning) ได้แก ่
-การเรียนรู้ระยะส้ัน (Short Term Learning)                            -การสอนงาน (Coaching) 
-ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร                        -การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the job Training) 
-โปรแกรมองค์กรพี่เล้ียง (Mentoring Program) 
-การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
-การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
-การมอบหมายโครงการ(Project Assignment) 
-การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
-การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
-การติดตาม/สังเกต (Job shadowing) 
-การท ากิจกรรม (Activity) 
-การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
-การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
-การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 
-การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
-การฝึกงานกับผู้เช่ียวชาญ (Counterpart) 
-การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 
-การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) 
-การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 

 

 

เคร่ืองมือการพฒันาบคุลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 

(Classroom Training) 

เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

ท่ีไมใ่ช่การฝึกอบรมในห้องเรียน 

(Non Classroom Training) 



 

เคร่ืองมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑.การฝึกอบรมใน
ห้องเรียน 
(Classroom 
Training) 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลาย
กลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน โดยมี
ส านักงานปลัด (งานบริหารงาน
บุคคล) ท าหน้ามี่ด าเนินการจัดอบรม 

๑.ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อท่ีต้องพัฒนาของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.พัฒนาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของบุคลากรให้ดีขึ้น
กว่าเดิม 
๓.เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น ท าให้
ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเมื่อได้รับการเล่ือนต าแหน่ง
งานในอนาคต 
๔.ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Talented 
People) หรือผู้สืบทอต าแหน่งงาน (Successors) ท่ีจะก้าว
ขึ้นสู่ต าแหน่งงานระดับบริหารต่อไป 
 

๒.การสอนงาน 
(Coaching) 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนามเท่านั้น 
อาจจะเป็นการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน
โดยตรงจะท าหน้าท่ีสอนงานให้กับ
บุคลากร 

๑.เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน ผู้สอนช้ีให้เห็นแนว
ทางแก้ไข และให้บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
๒.เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนท่ีจะเล่ือน
ต าแหน่ง ผู้สอนต้องทบทวนผลงานความสามารถท่ีมีอยู่ และ
ก าหนดเป้าหมายในการในการสอนงาน โดยเน้นการพัฒนา
ความสามารถในต าแหน่งท่ีบุคลากรจะเล่ือนขึ้นไป 
๓.เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สอน
จะต้องค้นหาความสามารถท่ีโดดเด่น/ท่ีต้องปรับปรุง และ
จัดล าดับความส าคัญของความสามารถท่ีจะต้องพัฒนา หรือ
ต้องการเสริมและพัฒนา 
 

๓.การฝึกอบรม
ในขณะท างาน 
(On the Job 
Training : OJT) 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึก
ปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนท่ีเป็นหัวหน้า
งานหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้
ท าหน้าท่ีประกบเพื่ออธิบายและ
ช้ีแนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์
ได้ถ้าใช้คู่กับการสอนงาน 
 

ใช้ส าหรับบุคลากรท่ีเพิ่งเข้ามาท างาน สับเปล่ียนโอนย้าย 
เล่ือนต าแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ 
เพื่อสอนใหบุ้คลากรทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติการ (Work 
Intruction) คู่มือการท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างาน (Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔.การเพิ่มคุณค่าใน
งาน 
(Job Enrichment) 

เน้นการมอบหมายงานท่ียาก หรือท้า
ทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม 
การคิดเชิงวิเคราะห์การวางแผนงาน
มากกว่าเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 

๑.Renewal  - การท าให้เกิดความเปลยกใหม่ไม่ให้บุคลากร
เกิดความเบ่ือหน่าย โดยการเปล่ียนแปลงลักษณะงาน บุคคลท่ี
จะต้องติดต่อประสานงานด้วย เปล่ียนมุมมองหรือความคิด
จากงานเดิม 
๒.Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความ
ช านาญมากขึ้น พัฒนาสัมพันธ์ภาพท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน
ใหม่ๆ 
๓.Specialization – การช านาญในงานเป็นพิเศษก่อให้เกิด
ความสามารถในการบริหารจัดการงานั้นท่ีลึกขึ้น ยากและท้า
ทายมากขึ้น 

๕.การเพิ่มปริมาณ
งาน(Job  
Enlargement) 

เน้นการมอบหมายงานท่ีมากขึ้น เป็น
งานท่ีมีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิม
ท่ีเคยปฏิบั ติหรืออาจจะเป็นงานท่ี
แตกต่างจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติแต่งาน
ท่ีได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้อง
ใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนั 

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการท างานให้กับบุคลากรโดยเฉพาะ
ทักษะในด้านการบริหารจัดการ                  ( Managerial  
Competency) ท่ีเพิ่มขึ้นจากการบริหารท่ีมีปริมาณท่ีมากขึ้น
กว่าเดิมท่ีเคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการ
บริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจการบริหาร
ทีมงาน การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะส าหรับบุคลกร
ท่ีท างานเดิมๆ ซ้ าๆ มาเป็นระยะเวลานาน) 

๖ .ก า ร ม อ บ ห ม า ย
โครงการ  (ProJect  
Assignment) 

เน้นการมอบหมาย ให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะเวลายาว 
ไม่สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรือ
สองวัน เป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะต้องแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ
หรือเป็นโครงการท่ีเพิ่มขึ้นจากงาน
ประจ าท่ีรับผิดชอบ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุคลากรจากโครงการท่ีมอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติเป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะในการท างาน ( Skill-based) 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องในงานั้น บางองค์กร
น ามาใช้ในการเล่ือนระดับต าแหน่งงาน การคัดเลือกหา
บุคลากรดาวเด่น และการหาผู้สืบทอดทายาทต าแหน่งงาน 
 

๗.การหมุนเวียนงาน 
(Job  Rotation) 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงาน
หนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง  เพื่อเรียนรู้
งานนั้น  ตามระยะเวลาท่ีก าหนดโดย
ส่วนใหญ่มักใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาความสามารถของผู้บริหาร
ก่อนการปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการท างานท่ี
หลากหลายด้าน  เป็นการเสริมสร้างประสงการณ์ของบุคลากร
ให้เรียนรู้งานมากขึ้น  จึงเหมาะส าหรับบุคลากรท่ีเตรียมความ
พร้อมฝนการรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้น  หรือเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High  Performance  and  high  
Potential) 

๘.การให้ค าปรึกษา
แนะน า 
(Consulting) 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ
บุคลากรมีปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากงานท่ี
รับผิดชอบหัวหน้างานจะต้องท า
หน้าท่ีให้แนวทาง  เคล็ดลับและ
วิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นได้ 

เพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากรด้วยการ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน  และน ามาก าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องน าเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้มี  3  ลักษณะ  ได้แก่ 
-การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากร 
-การป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
-การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและความรู้ 
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๙.การติดตาม/สังเกต 
(Job  Shadowing) 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ  
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน
งานนั้นๆเป็นเครื่องมือท่ีไม่ต้องใช้
เ ว ล า ม า ก นั ก ใ น ก า ร พั ฒ น า
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง บุ ค ล า ก ร  
เนื่องจากบุคลากรจะต้องท าหน้าท่ี
สังเกตติดตามพฤติกรรมของหัวหน้า
งาน 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม  ทักษะท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในการท างาน  ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบการจัดการงานท่ี
เกิดขึ้นจริง  รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบหรือ  
Role  Model  ภายในระยะเวลาส้ันๆ (Shot-term  
Experienced)  ระยะเวลาต้ังแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือน
หรือ เป็นปีมักใช้ในการพัฒนาบุคลากรท่ีมี ศักยภาพสูง 
(Talent) หรือพัฒนาคนเก่ง  หรือให้บุคลากรท่ัวไปได้เรียนรู้
วิธีการท างานของผู้อื่นเพื่อน ามาปรับปรุงการท างานของ
ตนเองให้ดีขึ้น 
 

๑๐.การท ากิจกรรม 
(Activity) 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะส้ัน  
ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่ ว ม มื อ จ า ก บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร
รับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

เพื่ อ ให้บุคลากรเกิดความร่ วมมือสามัคคีกัน   เกิดการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกันและกัน  ท าให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน  รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวัญ
ก าลังใจท่ีดีในการท างาน  ท าให้บุคลากรเกิดความรู้ สึก
สนุกสนานในระหว่างวันท างาน  อันส่งผลให้ผลผลิตหรือผล
การปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น  และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.การเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง 
(Self  Learning)   

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
จากแหล่ง/ช่องทาง  การเรียนรู้ต่างๆ  
เช่นอ่านหนังสือหรือศึกษาระบบงาน
จาก  Work  Instruction  หรือ  
ค้นคว้าข้อมูลผ่าน  Internet หรือ
เรียนรู้จาก e-Learning  หรือ
สอบถามผู้รู้เป็นต้น  

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น  
บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่อง
ทางการเรียนรู้และส่ือต่างๆท่ีต้องการได้  วีนี้ เหมาะกับ
บุคลากรท่ีชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ ( Self  
Development) 

๑๒.การเป็นวิทยากร
ภายใน 
(Internal  Trainer) 

เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง บุ ค ล า ก ร ท่ี มี
ความสามารถในการถ่ายทอด  รัก
การสอนและมีความรู้ ในเรื่องท่ีจะ
สอนโดยมอบหมายให้บุคลคลเหล่านี้
เป็นวิทยากรภายในองค์การท าหน้าท่ี
จัดอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรช่วยให้บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากร
ภายในให้กับบุคลากรภายในองค์การ  วิธีนี้เหมาะส าหรับ
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญหรือรอบรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ               
มีความช านาญในงานเป็นอย่างมาก  เช่น  หัวหน้างาน  หรือ
ผู้บริหาร 
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๑๓.การดูงานนอก
สถานท่ี 
(Site Visit) 

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
อ ง ค์ ก า ร ท่ี เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง  ( Best 
Practice)   เพื่ อ ให้ บุ คลากร เห็ น
แนวคิด  และหลักปฏิบัติท่ีประสบ
ความส าเร็จ  อันน าไปสู่การปรับใช้
ในองค์การต่อไป 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ  การได้เห็นรูปแบบ
การท างานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ  ท่ี
ดีจากองค์การภายนอก  มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ให้ดีขึ้น  วีนี้เหมาะกับบุคลากรต้ังแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป 

๑ ๔ . ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับ 
(Feedback) 

เน้นการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมิน
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลากรเพื่อให้บุคลากรปรับปรุง  
พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ความสามารถในการท างาน 

เพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท างานหรือเรื่อง
ท่ัวๆไป  ท่ีเกิดขึ้นของตัวบุคคลหรือกลุ่มคน  มี  ๓  รูปแบบ  
คือ 
-แบบแจ้งและซักจูง  (Tell and sell) 
-แบบแจ้งและรับฟัง  (Tell and Listen) 
-แบบร่วมแก้ปัญหา  (Problem Solving) 

๑๕.การฝึกงานกับ
ผู้เช่ียวชาญ 
(Counterpart) 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เช่ียวชาญ
ท่ีมีประสงการณ์ในเรื่องนั้น  เป็นการ
ฝึกงานภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญ
ผู้เ ช่ียวชาญ  ให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาท่ีก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ  หัวหน้างาน  และบุคลากรท่ี
มีศักยภาพสูง  ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาท่ีจ ากัด  เพื่อให้น าความรู้ท่ีได้รับ
จากผู้เช่ียวชาญมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่นๆ  ในองค์กร
ต่อไป 

๑๖.การเปรียบเทียบ
กั บ คู่ แ ข่ ง / คู่
เปรียบเทียบ 
(Benchmarking) 

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบจากองค์การอื่นท่ีเป็นตัวอย่าง
(Best Practice)มาวิ เคราะห์
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ขั้ น ต อ น ห รื อ
ระบบงานปัจจุบัน  เพื่อกระตุ้นจูงใจ
บุ คลากร ให้ เ ห็ น ถึ ง สถานะของ
หน่วยงานเทียบกับองค์การท่ีเป็น 
Best Practice 
 

เพื่อหาวิธีการปฏิบัติต่างๆ  ท่ีดีสุด  หรือได้เทียบเท่า  หรือ
ดีกว่า  เหมาะกับบุคลากรระดับหัวหน้างาน  หรือบุคลากรท่ีมี
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง  ท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให้เป็นไปตาม
หรือสูงหว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือภายนอกหน่วยงาน
และองค์การ 
 
 

๑ ๗ . ก า ร ป ร ะ ชุ ม /
สัมมนา 
(Meeting/Seminar) 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน  ให้ เกิดการแลกเปล่ียน
มุมมอง ท่ีหลากหลาย   ผู้น าการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญ
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาน าเสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดความรู้และประสงการณ์ใหม่ๆจากผู้อื่นท้ังภายใน
และภายนอกองค์การ  เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิด
หรือผลงานใหม่ๆรวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกัน
ให้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

๑๘.การให้
ทุนการศึกษา 
(Scholarship) 

เน้นการ ให้ ทุนการศึกษาเพื่ อ ให้
ผู้เรียนรู้มีความรู้ ประสงการณ์มาก
ขึ้นจากอาจารย์ผู้สอน  รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน 

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างานปกติ  หรือนอกเวลา
ท างานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับท่ีสูงขึ้น  โดย
ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานปัจจุบันของ
บุคลากร 
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๑. ความรู้ในด้านบัญชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด  หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการ

ท างานในด้านบัญชี  รวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานบัญชี  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชี
ให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ความรู้ในการเป็นผู้ตรวจสอบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด  หลักการ  วิธีการและขั้นตอนของการ
เป็นผู้ตรวจสอบ  รวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเป็นผู้ตรวจสอบตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานการ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการ
ท างานในด้านงบประมาณ  รวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

๔. ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด  หลักการ  วีการและขั้นตอนการ
ท างานในด้านการเงิน  รวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

๕. ความรู้ในด้านการพัฒนา ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด  หลักการ  วีการและขั้นตอนการ
ท างานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HRD)  รวมท้ังการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานHRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานด้าน HRD  ให้มีประสิทธิภาพ 

๖. ความรู้ในด้านระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานบุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด  หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการ
ท างานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานบุคคล  (HRIS)  รวมท้ังการ
ตอบข้อวักถามในประเด็นต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน HRIS 

๗. ความรู้ในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด  หลักการ  วีการและขั้นตอนการ
ท างานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)  รวมท้ังการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานด้าน  HRM  ให้มปีระสิทธิภาพ 

๘. ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด  หลักการ  วีการและขั้นตอนการ
ท างานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  IT  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานด้าน  IT  ใหม้ีประสิทธิภาพ 

๙. ความรู้ในด้านการตรวจสอบภายใน ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
ตรวจสอบภายในรวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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๑๐. ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ  และมาตราต่างๆ  ท่ี

เกี่ยวข้องกับกฎหมายรวมท้ังการตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษาแนะน าใน
ประเด็นต่างๆ  โดยอ้างอิงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ 

๑๑. ความรู้ในด้านจัดซื้อ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด  หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการ
ท างานในด้านงานจัดซื้อ  รวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ 

๑๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ
ของทางราชการ 

ความเข้าใจในระเบียบ  ค าส่ัง  ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  รวมท้ังสามารถ
ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อื่นเกี่ยวกับระเบียบ  ค าส่ัง  และ/หรือ
สัญญาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจนตรงประเด็น 

๑๓. การให้ค าปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง  และปัญหาท่ีเกิดขึ้นของผู้อื่น  
รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรทอทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

๑๔. การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์  คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใดๆ  เพื่อให้การตัดสินใจและ
การแก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  เป็นไป
อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

๑๕. ความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดขึ้นของทีมงาน  และน าเสนอความคิดเห็นของ
ตนแก่สมาชิกในทีม  รวมท้ังกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้น าและ
พร้อมท่ีจะน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม 

๑๖. ทักษะการสอนงานและพัฒนางาน 
(Coaching Development 
Skills) 

การก าหนดกลยุทธ์  และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ท่ีต้องการจากการสอนงาน  
รวมท้ังสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีก าหนดขึ้นโดยพิจารณา
จากความแตกต่างของผู้ถูกสอนเป็นส าคัญ  ตลอดจนการปรับเปล่ียนรูปแบบ
และเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ  ให้เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงาน
รวมท้ังพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๑๗. ทักษะในการน าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ  ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน
ระดับท่ีแตกต่างกัน  รวมท้ังความสามารถในการเลือกใช้ส่ือ  เครื่องมือ  และ
อุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อประกอบการน าเสนองานได้อย่าง
เหมาะสม 

๑๘. การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีมีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้อง
น ามาใช้ในกิจกรรม  หรือโครงการท่ีก าหนดขึ้น  โดยการวางแผนเพื่อจัดสรร
และใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๙. ทักษะในการค านวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณข้อมูล  รวมท้ัง
ความสามารถในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ  
ตลอดจนการน าข้อมูลท่ีค านวณได้มาใช้ในการวางแผน  การวิเคราะห์และหา
แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ 

๒๐. ทักษะการประนีประนอม ความสามารถในการก าหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ท่ีจะน าเสนอให้กับ
คู่กรณีท้ังภายในและ/หรือภายนอกองค์การ  รวมถึงความสามารถในการ
เจรจาต่อรองและประนีประนอมกับผู้อื่นถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รังของท้ังสอง
ฝ่าย 
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๒๑. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้

คอมพิวเตอร์ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  และการสร้าง
รูปแบบของแบบฟอร์ม  เอกสาร  และรายงานต่างๆ  ได้  รวมถึงการดึง
ฐานข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอื่นๆ  
ต่อไปได้ 

๒๒. การบริหารจัดการฐานข้อมูล ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ ช่ันงานใหม่ๆ  โดยการดึง
ฐานข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้เพื่อจัดท าเอกสารหรือรายงานในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน
ไปตามความต้องการของผู้อื่นได้ 

๒๓. การบริหารจัดการรายงานและ
เอกสาร 

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดท าเอกสารและรายงานต่างๆ  รวมท้ัง
การน าโปรมองค์กรคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าและจัดระบบการเก็บ
รักษาเอกสารและรายงานต่างๆ  ได้ 

๒๔. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษ 

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  (ฟัง  
พูด  อ่าน  และเขียน)  เพื่อการติดต่อส่ือสารและการโต้ตอบท้ังท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒๕. การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ การจัดและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือประเภทต่างๆ  ได้รวมถึง
ความสามารถในการใช้  การบ ารุงรักษา  และการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได้จากการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ 

๒๖. ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน  รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณท่ีจัดสรรไว้ 

๒๗. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหา
ข้อมูล  รวมท้ังการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา
และจัดเก็บข้อมูล  ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อมูลสรุปจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้
อย่างเป็นระบบ 

๒๘. การสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือก การก าหนดความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น  รวมท้ังการบริหารและควบคุม
งบประมาณท่ีใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครแต่ละครั้ง 

๒๙. ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ  รวมท้ังความสามารถในการเลือกใช้
ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานของตนและสายอื่นๆ  ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

๓๐. การบริหารงานส านักงาน/ธุรการ ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม  เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล  เอกสาร  
และอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและ
หน่วยงานได้ 

๓๑. การบริหารโครงการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ(Action Plan) และทรัพยากรต่างๆ  ท่ีใช้ใน
โครง การ   ร วม ท้ัง การน าแผนปฏิบั ติก าร ดัง ก ล่ าว ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
(Implementation Plan)ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ
ของโครงการ 

๓๒. การวิเคราะห์ทางสถิติ ความสามารถในการก าหนดกรอบ  มุมมอง  และสมมติฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติรวมท้ังสามารถน าสถิติท่ีเหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้  ตลอดจนสามารถแปลและสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทาง
สถิติ 
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๓๓. ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์ การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ  เพื่อก่อให้เกิดสังคม

ภายในโครงการท่ีมีความอบอุ่น  เข้มแข็ง  และมีความสัมพันธ์ท่ีดี  ตลอดจน
ดูแลในเรื่องความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์
ต่างๆ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  พร้อมท้ังการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  เพื่อ
ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างดี 

๓๔. ทักษะการบริหารงานจัดซื้อ การอธิบายได้ถึงแนวคิด  หลักการ  และขั้นตอนการท างานในด้านจัดซื้อ  
รวมท้ังการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องท้ังในด้าน
ปริมาณ  คุณภาพ  ราคาระยะเวลา  และแหล่งผู้ชาย  ตลอดจนการปรับปรุง
ขั้นตอนงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓๕. ทักษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล  ข่าวสาร  หรืองานกับผู้อื่นท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาท่ีก าหนด  รวมท้ั ง
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและให้ค าแนะน าแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการ
ติดต่อส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓๖. ทักษะด้านเลขานุการ ความมาสารถในการจัดพิมพ์เอกสาร  จดหมายโต้ตอบ  อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน  ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น 

๓๗. ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน  และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ  รวมท้ังความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ  ท้ังของตนเองและผู้อื่นได้ 

๓๘. มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ  
ท้ังจากภายในและภายนอกองค์การ  เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกันและ
เพื่อผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล  หน่วยงานและองค์การ 

๓๙. การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ ความสามารถในการบริหาร  จัดการ  และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพท่ี
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมท้ังของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ท่ีแตกต่างกันไป 

๔๐. ความคิดสร้างสรรค์ การน าเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  ซึ่งน าไปสู่การออกแบบ
ผลงานท่ีมีความแปลกใหม่  ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและ
การขาย  รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ 

๔๑. ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ  
พร้อมท้ังความสามารถในการวางแผนการด าเนินงานและด าเนินงานให้
สอดคล้องและรองรับกับกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ 

๔๒. ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจในการก าหนด  วิธีการรวบรวมประเด็น  เหตุการณ์  หรือปัญหาท่ี
เกิดขึ้น  รวมท้ังมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์  และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อยๆ  เช่น  สาเหตุ  ผลลัพธ์  ผลกระทบ  ข้อเสนอแนะ  
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นต้น  ได้อย่างเป็นระบบ 

๔๓. การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้
และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

๔๔. จิตส านึกด้านบริการ การให้ความส าคัญกับลูกค้าท้ังภายในและภายนอก  โดยตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ  ด้วย
มาตรฐานการให้บริการที่ดี 
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๔๕. ความน่าเช่ือถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ  

รวมท้ังความสามารถในการตรวจสอบ  สืบค้น  และค้นหาข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆเพื่อท่ีจะให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์และตรง
ประเด็นแก่ผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

๔๖. จิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมสุขภาพ
และความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และส่ิงแวดล้อมในการท างาน  
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  ๓ 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองนั้น  ได้ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  ท้ังนี้  เพื่อพัฒนาให้บุคลากรได้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและ
หน้าท่ีของตนเอง  โดยสามารถสรุปและรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ า ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
ท่ี ส่วนราชการ/ต าแหน่ง กรอบ

อัตราก าลัง 
อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใ ช้ ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า                
๓  ปีข้างหน้า 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถ่ินระดับกลาง) ๑ ๑ ๑ ๑ 
๒ รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถ่ินระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ 
๓ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
 ๓.๑  หัวหน้าส านักปลัด  อบต. (นบห.งานท่ัวไป) ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานบริหารงานทั่วไป     
 ๓.๒  เข้าพนักงานธุรการ  ระดับ/ปง/ชง ๑ ๑ ๑ ๑ 
 ๓.๓  นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับ  ปก/ชก ๑ ๑ ๑ ๑ 
 ๓.๔  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ  ปก/ชก ๑ ๑ ๑ ๑ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 ๓.๕  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ 
 พนักงานจ้างทั่วไป     
 ๓.๖  นักการ ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานนโยบายและแผน     
 ๓.๗  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ  ปก/ชก ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
 ๓.๘  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  ปก/ชก ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
 ๓.๙  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ระดับ  ปง/ชง 
๑ ๑ ๑ ๑ 

๔. คลัง     
 ๔.๑  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นบห.งานการคลัง) ระดับต้น ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     
 ๔.๒  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ ปง/ชง ๑ ๑ ๑ ๑ 



 งานการเงิน     
 ๔.๓  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  ปก/ชก ๑ ๑ ๑ ๑ 
 พนักงานจ้างทั่วไป     
 ๔.๔  คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานพัสดุและทรัพย์สิน     
 ๔.๕  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  ปง/ชง ๑ ๑ ๑ ๑ 
 พนักงานจ้างทั่วไป     
 ๔.๖  คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ 
๕ กองช่าง     
 ๕.๑  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นบห.งานช่าง)  ระดับต้น ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
 ๕.๒  นายช่างโยธา  ระดับ ปง/ชง ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
 ๕.๓  คนงานเครื่องสูบน้ า ๑ ๑ ๑ ๑ 
 ๕.๔  คนงานเครื่องสูบน้ า ๑ ๑ ๑ ๑ 
 ๕.๕  คนงานเครื่องสูบน้ า ๑ ๑ ๑ ๑ 

๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
 ๖.๑  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ(นบห.งานศึกษา) ระดับต้น ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานบริหารงานการศึกษา     
 ๖.๒ นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ปก/ชก ๑ ๑ ๑ ๑ 
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม     

๗. งานตรวจสอบภายใน     
 ๗.๑  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับ  ปก/ชก ๑ ๑ ๑ ๑ 
      

 
 ความเคล่ือนไหวของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 

๑. การเข้ารับราชการในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 -บรรจุและแต่งต้ังใหม่   จ านวน   -  คน 
 -รับโอน     จ านวน   -  คน 

๑.การสูญเสียพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 
  -ลาออก     จ านวน  -  คน 
  -ให้โอน     จ านวน  -  คน 
  -เกษียณอายุราชการ   จ านวน  -  คน 
  -วินัย(ปลดออก  ไล่ออก)   จ านวน  -  คน 
  -เสียชีวิต    จ านวน  -  คน 
 
 
 
 



 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หลักสูตรอบรม วัน/เดือน/ป ี สถานท่ี 
  ๑. นางกาญจนา  ดงเจริญ 

นายอดิศักดิ์  บุตรี 
เพื่อจ่ายค่าลงทะเบียนโครงการ
ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
Laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รุ่นท่ี ๑๕  

วันท่ี ๒๓ – ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องธนบุรี  โรงแรมริเวอร์ไซต์  
กรุงเทพมหานคร    

  ๒. นางสาวปิยนุช    กิ จ
จินดาโอภาส                                             

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในการวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ
จัดท ารายงานประเมินผลการควบคุม
ภายในและการจัดท าแผนการบริหาร
ความเส่ียง  รุ่นพิเศษ  

 

วันท่ี ๑๑–๑๓ 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  จังหวัด
ขอนแก่น  - 

  ๓. นางฉวีวรรณ  ศรีโนเรศ                                             โครงการฝึกอบรมการจัดท าราคา
กลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( 
e-GP)  รุ่นท่ี ๒       

วันท่ี ๒๓ – ๒๕  
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ปากซอย
จรัสสนิทวงศ์  ๘๕  แขวงบางอ้อ  
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 

  ๔. นางกัลยา  จันทร์ทอง 
นางสาวสุธิดา  นพ
พิทักษ ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเช่ือมโยงระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-
plan –eMENSCR) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔  รุ่นท่ี ๒๐  

๘ – ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมภาณุรังสี  โรงแรม
รอยัลริเวอร์   เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 

  ๕. นางกาญจนา     ดงเจริญ     
ว่าที่ร้อยตรีคนบุญ  ศิริโชติ   
นางกัลยา  จันทร์ทอง                                                                                        

โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร จั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.
๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รุ่นท่ี ๑ เพื่อ
จ่ายให ้ 

วันท่ี ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

ณ ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์  
โรงแรมอวานีขอนแกน่            
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
 


