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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ สามารถแขงขันได ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับ

สากล เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization)  
โดยตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการท่ี ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  มีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ 
เปนพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี โดยองคการบริหารสวนตําบล  
ตอง ดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด 
เชน การพัฒนา ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม  
ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละ องคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล กําหนดเปนหลักสูตร
หลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา เห็นวามีความเหมาะสม  
การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถ เลือกใช
วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
สํานักงาน คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือองคการ
บริหารสวนตําบลตนสังกัด รวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ดังกลาว กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นได
อยางมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปน
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น  ๆ         
   เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลชีวาน อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดนครราชสีมา จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 
ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกท้ังยัง
เปนการ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งดวย 
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2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
2.1.วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง   
ทุกคน ไดรับการพัฒนาในดานความรู ความสามารถ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

(๒) เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง    
ทุกคน ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 

(๓) เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง   
สามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 

2.2 เปาหมายการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลชีวาน กําหนดเปาหมายการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานครู

องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง  ใหเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีองคการบริหารสวนตําบลชีวาน
กําหนด หรือหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนราชการหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ จัดข้ึนภายในระยะแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ให
ครบทุกตําแหนง ดังนี้ 

(1) พนักงานสวนตําบล ประเภทบริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน จะตองไดรับการ
พัฒนาในแตละปอยางนอย ๑ หลักสูตร โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน หรือองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง และตองมีการประเมินกอนและหลัง
การเขารับการพัฒนาและสามารถนําการพัฒนามาใชกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการในองคการบริหารสวนตําบลได
อยางเปนรูปธรรม   

(2) พนักงานสวนตําบล ประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ และพนักงานครูองคการบริหาร
สวนตําบล สายงานการสอน จะตองไดรับการพัฒนาในแตละปอยางนอย ๑ หลักสูตร โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน หรือองคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการเอง และตองมีการประเมินกอนและหลังการเขารับการพัฒนาและสามารถนําการพัฒนามาใชกับ
การปฏิบัติหนาท่ีราชการในองคการบริหารสวนตําบลไดอยางเปนรูปธรรม 

(๓) พนักงานจางจะตองไดรับการพัฒนาในแตละปอยางนอย ๑ หลักสูตร โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน หรือองคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการเอง และตองมีการประเมินกอนและหลังการเขารับการพัฒนาและสามารถนําการพัฒนามาใชกับ
การปฏิบัติหนาท่ีราชการในองคการบริหารสวนตําบลไดอยางเปนรูปธรรม 
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2.3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  

องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4–๒๕๖6 ตามคําสั่ง องคการบริหารสวนตําบลชีวาน ท่ี  155/2563 ลงวันท่ี  
3 สิงหาคม  2563  ประกอบดวย   

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  กรรมการ 
3. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
7. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการ 
8. หัวหนาสํานักปลัด  อบต.    กรรมการและเลขานุการ 
9. นักทรัพยากรบุคคล    ผูชวยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกลาวขางตน  รวมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลของ
บุคลากรในสังกัด  ใหครอบคลุม ดังนี้ 

1. กําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การ พัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงาน ท่ีดํารงอยู
ตามกรอบแผน อัตรากําลัง 3 ป  

  2. พิจารณาหลักสูตร ท่ีบุคลากรในสังกัด ตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร อาจ
ประกอบดวย  

   (1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
   (4) หลักสูตรดานการบริหาร  
   (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  
  3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน และ

ความเหมาะสม อาจประกอบดวย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  
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  4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา ในแตละหลักสูตร หรือแตละวิธีการ

สําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหครอบคลุมโดยคํานึงถึงความ
ประหยัดคุมคา เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5. พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาใหครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ ใหกับบุคลากรในสังกัด อยางนอยควรประกอบดวย 

  (1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
  (4) การบริการเปนเลิศ 
  (5) การทํางานเปนทีม 
 6. พิจารณาจัดการเรียนรูในองคกร  KM  (Knowledge Management) ในองคการบริหาร

สวนตําบลชีวาน  เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบ
คนหาความรูใหม ๆ ในตัวบุคลากร และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

 2.4 ข้ันตอน ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
(1) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  
(2) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร กําหนดเปาหมาย 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  
(3) เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน และสง

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแตงรางแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
(4) จัดสงแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดนครราชสีมา ใหความเปนชอบ พรอมแผนอัตรากําลัง 3 ป  
(5) ประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล และจัดสงแผน ให อําเภอ และจังหวัด และ

สวนราชการในสังกัด 
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แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
ขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

• วิสัยทัศน พันธกิจ 
อบต.พระพุทธ 
 

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล 

 

• การพัฒนาแผนงาน 
 

• เปาหมายของ อบต. 
ประจําป พ.ศ.2561 -
2563 

 

• บทบาท อํานาจหนาท่ี
ของ อบต.พระพุทธ 

 

• ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
สวนตําบล ประจาํป 

 

 วิเคราะห
ยุทธศาสตร อบต. 

• แผนพัฒนา
พนักงานสวน
ตําบล อบต.พระ
พุทธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2561 -2563 

 พนักงานสวน
ตําบลสังกัด อบต.
พระพุทธ ไดรับ
การพัฒนาตาม
แผนฯ  วิเคราะห SWOT

สภาพแวดลอม
ภายในภายนอก 

 กําหนดเปาหมาย
การพัฒนา
พนักงานสวน
ตําบล 

 กําหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานสวนตําบล
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ดานการปฏิบัติงาน 
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลชีวาน (Vision) 

 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลชีวาน (Mission) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เปาหมายการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลชีวาน (Mission) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“มุงพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลชีวานมีประสิทธิภาพ 

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม มุงสูความสําเร็จในหนาท่ี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน” 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. สรางวัฒนธรรมขององคกรใหเปนองคกรแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร 
4. เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานเพ่ือคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของเจาหนาท่ี 

1. เพ่ือพัฒนาระบบโครงสราง ระบบองคกร  และบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสรางวัฒนธรรมขององคกรใหเปนองคกรแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
3. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร 
4. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
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ยุทธศาสตรและกลยทุธการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
  กลยุทธ 
  1.1 พัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
  1.2 พัฒนาบุคลากรดาน IT 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางวัฒนธรรมขององคกรใหเปนองคกรแหงการแลกเปล่ียนเรียนรู 
  กลยุทธ 
  2.1 สรางวัฒนธรรมขององคกรใหเกิดการถายทอดองคความรู 
  2.2 รวบรวมองคความรูทีมีอยูแตละสวนราชการท่ีกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร 

      แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองได 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร 
  กลยุทธ 
  3.1 เสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
  3.2 เสริมสรางมาตรฐานทางจริยธรรมและปองกันการทําผิดจริยธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานเพ่ือคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของ 
                    บุคลากร 

  กลยุทธ 
  4.1 พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมรความสุขในการปฏิบัติงาน 
  4.2 ปรับปรุงสภาแวดลอมในการปฏิบัติงาน และบรรยากาศท่ีสนับสนุนการใหบุคลากรมี
ความสุขและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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๔.หลักสตูรการพฒันา ประกอบดวย 
1. หลักสูตรสายงานนักบริหารงาน อบต.   
2.หลักสูตรสายงานนักบริหารงานท่ัวไป 
3.หลักสูตรสายงานนักบริหารงานการคลัง   
4. หลักสูตรสายงานนักบริหารงานชาง 
5. หลักสูตรสายงานนักบริหารงานศึกษา   
6. หลักสูตรสายงานนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
7. หลักสูตรสายงานนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
8. หลักสูตรสายงานนักทรัพยากรบุคคล   
9. หลักสูตรสายงานนักพัฒนาชุมชน 
10. หลักสูตรสายงานนักวิชาการเงินและบัญชี   
11. หลักสูตรสายงานนักวิชาการศึกษา   
12. หลักสูตรสายงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
13. หลักสูตรสายงานนักวิชาการพัสดุ  
14. หลักสูตรสายงานเจาพนักงานจัดเก็บรายได  
15. หลักสูตรสายงานนายชางโยธา   
16. หลักสูตรพนักงานจาง 

กลุมเปาหมายในการฝกอบรม 
  ๑.  พนักงานสวนตําบลตําแหนงประเภทบริหารงานทองถ่ิน และอํานวยการทองถ่ิน 
   - หลักสูตรดานการบริหาร 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม และจริยธรรม 
   - หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๒.  พนักงานสวนตําบลตําแหนงประเภทท่ัวไป และตําแหนงประเภทวิชาการ  
   - หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.  สายงานพนักงานจาง 
   - หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 
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๕.วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพฒันา และงบประมาณในการพัฒนา 
 5.1 วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน กําหนดวิธีการ
พัฒนาตามความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการ โดยใชวิธีการดังนี้ 

(1) วิธีดําเนินการ 
1.1 การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีกอนการบรรจุเขา

รับราชการ เฉพาะพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานจางท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม 
1.2 การฝกอบรมและสัมมนา อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลชีวาน หรือโดย

สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 

1.3 การสอบงาน การใหคําปรึกษา การถายทอดความรูสูเพ่ือรวมงาน หรือวิธีการอ่ืนดวยวิธีท่ี
เหมาะสม โดยหัวหนางานหรือหัวหนาสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายทําการสอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา 

1.4 การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลชีวาน หรือโดยสํานักงาน
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 

(2) แนวทางการดําเนินการ 
การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

นอกจากมีวิธีดําเนินการตามขอ 1 แลว แนวทางในการดําเนินการไดกําหนดแนวทางไว 3 แนวทาง ดังนี้ 
2.1 องคการบริหารสวนตําบลชีวาน ดําเนินการเอง 
2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนผูดําเนินการโดย

องคการบริหารสวนตําบลชีวานจัดสงพนักงานงานองคการบริหารสวนตําบลหรือบุคลากรในสังกัดเขารับการ
อบรม2.3 หนวยงานหรือสวนราชการอ่ืนๆ ดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลชีวาน เปนผูดําเนินการ  

(3) ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
3.1 ปงบประมาณ 2564 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
3.2 ปงบประมาณ 2565 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
3.3 ปงบประมาณ 2566 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 

(4) งบประมาณ 
เบิกจายจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ของ

องคการบริหารสวนตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 
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5.2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ที่ 
โครงการหลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค การดําเนินการ 

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 

ป 2564 
(จํานวนคน) 

ป 2565 
(จํานวนคน) 

ป 2566 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรม
กับ 

หนวยงานอ่ืน 
1. หลักสูตรสายงาน 

นักบริหารงาน อบต. 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ,รองปลัดองคการบริหารสวนตาํบล ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจความรูความเขาใจในการบริหารงานใน
หนาที่ทีไ่ดรับผิดชอบ 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

2 2 2  
 

/ 

2. หลักสูตรสายงาน 
นักบริหารงานชาง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของผูอํานวยการกองชาง ไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจความรูความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาทีท่ี่ไดรับผิดชอบ 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

3. หลักสูตรสายงาน 
นักบริหารงานการคลัง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของผูอํานวยการกองคลัง ไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจความรูความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาทีท่ี่ไดรับผิดชอบ 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

4. หลักสูตรสายงาน 
นักบริหารงานทั่วไป 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของหัวหนาสํานักปลัด ไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจความรูความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาทีท่ี่ไดรับผิดชอบ 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

5. หลักสูตรสายงานนัก
บริหารงานศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ ไดมีความรู ทักษะความเขาใจความรูความ
เขาใจในการบริหารงานในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

 6. หลักสูตรสายงานนัก
บริหารงานสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสงัคม ไดมีความรู ทักษะความเขาใจความรู
ความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่ทีไ่ดรับผิดชอบ 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 
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ที่ 
โครงการหลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค การดําเนินการ 

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 

ป 2564 
(จํานวนคน) 

ป 2565 
(จํานวนคน) 

ป 2566 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรม
กับ 

หนวยงานอ่ืน 
7. หลักสูตรสายงาน

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
นักจัดการงานทั่วไปใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

8. หลักสูตรสายงาน
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
นิติกรใหสามารถปฏิบัตงิานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

9. หลักสูตรสายงาน 
นักทรัพยากรบุคคล 

เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
นักทรัพยากรบุคคลใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

10. หลักสูตรสายงาน
นักพัฒนาชุมชน 

เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
นักพัฒนาชุมชนใหสามารถปฏิบตัิงานไดดียิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

11. หลักสูตรสายงาน
นักวิชาการเงินและบัญช ี

เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
นักวิชาการเงินและบัญชใีหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

12. หลักสูตรสายงาน
นักวิชาการพัสด ุ

เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
นักวิชาการคลังใหสามารถปฏิบตัิงานไดดียิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

13. หลักสูตรสายงาน
นักวิชาการศึกษา 

เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
นักวิชาการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 
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ที่ 
โครงการหลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค การดําเนินการ 

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 

ป 2564 
(จํานวนคน) 

ป 2565 
(จํานวนคน) 

ป 2566 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรม
กับ 

หนวยงานอ่ืน 
14. หลักสูตรสายงานเจา

พนักงานจัดเก็บรายได 
เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

1 1 1  / 

15. หลักสูตรสายงานนาย
ชางโยธา 

เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
นายชางโยธาใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล
ไดรับการฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

2 2 2  / 

16. หลักสูตรพนักงานจาง เพื่อพัฒนาทักษะความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานจางแตละตาํแหนงใหสามารถปฏิบัตงิานไดดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานจางไดรับ
การฝกอบรม  

1 คร้ัง/ป 

9 9 9  / 
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6. การติดตามและประเมินผล 

องคการบริหารสวนตําบลชีวาน ไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง   ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย 
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  เปนประธาน 
2. หัวหนาสวนราชการทุกคน   เปนกรรมการ 
3. หัวหนาสํานักปลัด    เปนกรรมการและเลขานุการ 
4. นักทรัพยากรบุคคล    เปนผูชวยเลขานุการ 

โดยมีหนาท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลชีวานเปนประจําทุกป และสรุปรายงานผลและ
ขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชีวานรับทราบเพ่ือพิจารณา 

นอกจากการติดตามประเมินผลในรูปคณะกรรมการแลว ในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง  ในแตละครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบลชีวานเปน
ผูดําเนินการ จะประเมินผลการพัฒนาความรูในแตละครั้งเปน 2 ระยะ คือ 

(1) ระยะกอนดําเนินการ โดยประเมินจากการใชแบบทดสอบเพ่ือวัดความรูความเขาใจกอน
ไดรับการพัฒนาความรู 

(2) ระยะหลังการดําเนินการ โดยการประเมินจากการใชแบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัดความรู
ความเขาใจหลังจากการเขารับการอบรมพัฒนาความรู แลวนํามาเปรียบเทียบผลคะแนนท่ีไดวาผลคะแนน
แตกตางจากกอนและหลังอยางไรบาง 

ในกรณีโครงการท่ีมีการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ภายหลังจากการกลับจากทัศนศึกษาดูงาน
จะมีการประเมินและสรุปผลสาระความรูและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพรใหบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับทราบ เพ่ือนําไปปรับใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนแกประชนชนตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลชีวาน จะนําผลการประเมินผลของคณะกรรมการ ใชเปนขอมูล
ประกอบการกําหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความตองการของบุคลากรในหนวยงาน
ตอไป 
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7. ปญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 
สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร การ
วิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือใหผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส  
และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวา
องคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมี
ประสิทธิภาพอยู มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มีปจจัยท่ี
ควรนํามาพิจารณา 2 สวน ดังนี้    

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     
2. ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการ

บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
ขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

 

จุดแข็ง   S 
 

1. บุคลากรมีการทํางานเปนทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันทภายในองคกร 
4. ผูบริการปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดลอมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
6. รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
7. บุคลากรรุนใหมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี เครื่องอํานวย

ความสะดวกท่ัวถึง 
9. ขอบเขตการทํางานมีความชัดเจน 
 

จุดออน   W 
 

1. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรขาดทักษะในการทํางาน 
3. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองคกร 
4. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ในองคกร 
5. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการเรียนรู

และพัฒนางาน 

โอกาส   O 
 

1. อบต.ชีวาน ใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ดานการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปด

โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 
4. อบต.ชี วาน  ให ความสํ า คัญ ตองานการ

เจาหนาท่ี  
5. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานนอกอยางดี 

 

ขอจํากัด  T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจาหนาท่ีไมเขาใจ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานการเจาหนาท่ี 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซอม 

ไมมีความชัดเจน ขาดแนวทางในการดําเนินการท่ี
ถูกตอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

การกําหนดสมรรถนะเพ่ือใชในการพัฒนา 
1. องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ไดยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล
ชีวาน  ไดประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลทุก  6 เดือน ดังนี้ 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

2. ตําแหนง บริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน  เปนสายงานของผูบริหาร องคการ
บริหารสวนตําบลชีวาน ไดกําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพ่ือทําหนาท่ีผูบริหารท่ีดีในปจจุบันและ
อนาคต พรอมกับเตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเปนผูนํา 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ 

3. ตําแหนงอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถ่ิน อํานวยการทองถ่ิน องคการบริหาร
สวนตําบลชีวาน ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับท่ีดํารงตําแหนงอยู 
, ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน  ลูกจางประจําและพนักงานจางบางตําแหนง ซ่ึงเปนไปตาม
ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และตอง
ดําเนินการทุก  6 เดือน  เชนกัน  
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8. การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง
ท่ีจะชวยใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนวยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ วา IDP จึงเปนแผนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมใหมี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหนงท่ีสูงข้ึนตอไปในอนาคต หรือตามเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ท่ีองคการบริหารสวนตําบลชีวานกําหนดข้ึน  
 ดังนั้น IDP จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือนและการใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ  แตเม่ือไดมีการดําเนินกิจกรรม
ตามกรอบ IDP อยางเปนระบบบนเกณฑข้ันพ้ืนฐานของระดับความรู ความสามารถ หรือสิ่งท่ีผูบังคับบัญชา
คาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เปนขอผูกพันหรือขอตกลงในการเรยีนรูรวมกัน IDP ก็จะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของพนักงานรายบุคคลใหตอบรับหรือตอบสนองตอความตองการในระดับ
หนวยงานยอย และสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได 
 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน มีเจตนารมณสําคัญท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบบริหารพนักงานสวนตําบล จากเดิมท่ีเนนพัฒนาพนักงานสวนตําบลใหมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาเปนการใหพนักงานสวนตําบลเปนผูรูรอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จของ
องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  รวมท้ังใหพนักงานสวนตําบลปฏิบัติงานโดยมุงเนนท่ีประชาชนและสัมฤทธิผล 
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลชีวาน จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนา
ความรู ความสามารถของตนเองใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานไดอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการนําหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให
บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลชีวานกําหนด  
 ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนตําบลชีวาน จึงจําเปนตองมีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใหแกบุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดําเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่องแลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชีวานจะมี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพ่ิมคาจาง และคาตอบแทน ทําใหบุคลากร
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลชีวานยิ่งข้ึนตอไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จําเปนตองมีความรู ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบดวย ความหมาย ประโยชน บทบาทหนาท่ีของกลุมบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทํา
แผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบดวย 

1. ผูบริหารระดับสูง   - นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
2. ผูบังคับบัญชาท่ีมีผูใตบังคับบัญชา  - ปลัด หัวหนาสวนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจาหนาท่ี - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องคกร - องคการบริหารสวนตําบลชีวาน   
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บุคคลในแตละกลุมมีบทบาทและขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังตารางตอไปนี้ 

 
กลุมบุคคล บทบาท/ หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายก อบต. 
ชีวาน 

• สนับสนุนและผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ีกําหนดข้ึน 
• อนุมัติใหการจัดทํา IDP เปนกระบวนการหนึ่งท่ีผูบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป 
• ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคลากร พรอมท้ังการนําแผน IDP ไปใช

ปฏิบัติจริง 
• จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยางตอเนื่อง  

ปลัด อบต. 
ชีวาน 
หัวหนาสวน
ราชการ 
ผูใตบังคับบัญชา
ในแตละสาย
งาน ในแตละ
กอง 

• ทําความเขาใจกับกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทํา IDP 
• ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ท่ีกําหนดข้ึน 
• ประเมินขีดความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือคนหาจุดแข็งและจุดออนของบุคลากรใน

งานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบในปจจุบัน  
• ทําความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรียนรูเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเปน

รายบุคคล  
• กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสมกับบุคลากร  
• ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดท่ีบุคลากรตองพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน  
• ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตท่ีเขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากข้ึน  

นักทรัพยากร
บุคคล 

• มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง  
• ทําความเขาใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ท่ีผูบังคับบัญชากําหนดข้ึนดวยความเต็มใจและ

ตั้งใจ 
• รวมกับหัวหนาสวนราชการกําหนดแผนฯ เปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนาตนเอง  
• หาวิธีการในการทําใหเปาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานท่ีรับผิดชอบประสบ

ความสําเร็จ  
• ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจท่ีจะรับรูผลการพัฒนาความสามารถ

ของตนเองจากผูอ่ืน 
องคการบริหาร
สวนตําบลชีวาน 

• ประชุมพิจารณาใหนายกอนุมัติ เห็นดวยกับการนําเอา IDP มาใชในองคการบริหารสวนตําบล
ชีวาน 

• จัดเตรียมแบบฟอรมการทํา IDP ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
• ออกแบบและปรบัปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบรูณาการ IDP กับเครื่องมือการ

บริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
• ใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการจัดทํา IDP แกผูบริหารทุกสวนราชการและ

บุคลากรท่ัวหมด 
• ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการจัดทําแผน IDP กับผูบริหารและบุคลากร 
• ตอบขอซักถามเก่ียวกับวิธีการจัดทําแผน IDP  
• หาชองทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธเปลี่ยน Mindset หรือจิตสํานึกของผูบริหารและ

บุคลากรในการจัดทํา IDP 
• ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบริหารและบุคลากร 
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 การสํารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เริ่มจากนายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน เชิญปลัด 
และ หัวหนาสวนราชการ ประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และวิธีการสํารวจตนเอง วา หนวยงาน 
หัวหนาสวน และผูใตบังคับบัญชามีบทบาทอยางไร จากนั้นใหแตละสวนราชการไปสํารวจตัวเอง โดยการทํางาน
รวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการและลูกนอง รวมปรึกษาหารือภายในสวนราชการและใหบุคลากรประเมิน
ตนเองสงงานการเจาหนาท่ี  ตามตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


