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องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  

อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมาอำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  



บทนำ 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาบุคลากร 
 การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจที่สำคัญในการบริหารและเกี่ยวข้องกับงานทุกฝ่าย  จึงเป็น
ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคล  โดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร  เพ่ือทำให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  
อันจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร  ตลอดจนทำให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและ
ทันต่อโลก  โดยอาศัยผลที่ได้รับทราบจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงานซึ่งต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก่อนว่าเป็นการขาดความรู้  สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน  หรือปริมาณงานที่มีมากเกินไปเพ่ือนำมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนา
บุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการให้การอบรม  ซึ่งการฝึกอบรมเป็นกระบานการที่
จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  หรือทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 1.  เพ่ือกำหนดเป้าหมาย  และวิธีการในการพัฒนาบุคลากร 
 2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ก่อให้เกิดความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือลดปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐาน  หรือไม่สำเร็จตามที่กำหนด 
 4.  เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และปรับปรุงให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในองค์กร 
 5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  อันจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร 
 
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  มี  6  ขั้นตอน  ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่  1  วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่
เกิดข้ึนของหน่วยงาน  พิจารณาได้จากปัญหา  ดังนี้ 
  1.  บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและสำเร็จตามที่กำหนดไว้ 
  2.  เกิดการสูญเสีย  สิ้นเปลืองทรัพยากรมากเกินไป 
  3.  มีงานค่ังค้าง  สะดุด  ณ จุดต่าง ๆ 
 ขั้นตอนที่  2  พิจารณาปัญหาและความต้องการที่ต้องมีการฝึกอบรม 
  1.  พิจารณา  ณ จุดใดของหน่วยงานที่สมควรต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

2.  สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่  3  ดำเนินการเสนอเรื่องต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 ขั้นตอนที่  4  ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม  และจัดลำดับความสำคัญ
ก่อนหลัง  
 ขั้นตอนที่  5  ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ใน  2  กรณี  คือ 
  1.  จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมจากองค์กรภายนอก 
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2.  จัดทำโครงการฝึกอบรม  โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   -  กำหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 
   -  กำหนดเรื่องและเนื้อหาที่จะทำการฝึกอบรม 
   -  กำหนดวิธีและสื่อที่จะทำการฝึกอบรม 
   -  กำหนดวิธีและสื่อที่จะใช้ในการฝึกอบรม 
   -  ติดต่อประสานงานทั้งวิทยากรและผู้ที่จะเข้ารับการอบรม 
   -  จัดสิ่งอำนวยความสะดวก 
   -  จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 
 ขั้นตอนที่  6  ประเมินผล 
หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม 
 1.  หลักสูตรองค์การบริหารส่วนตำบล 
 2.  หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 3.  หลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
 4.  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
 5.  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
 6.  หลักสูตรหัวหน้าสว่นการศึกษา 
 7.  หลักสูตรหัวหน้าสำนักงานปลัด 
 8. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 9.  หลักสูตรนิติกร 

10.  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
11. หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 

 13. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 14. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
 15.  หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 16. หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
 17. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 18. หลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ 

19.  หลักสูตรช่างโยธา 
 20. หลักสูตรอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน 
วิธีดำเนินการฝึกอบรม 
 ในการจัดฝึกอบรมมีวิธีการใน  4  ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1.  การฝึกอบรมภายในองค์กร (in house  training)  ซึ่งอาจใช้วิทยากรจากภายในหรือ
ภายนอกองค์กร 
 2.  การส่งบุคลากรขององค์กรไปรับการฝึกอบรมภายนอกองค์กร 
 3.  การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (on  the  job  training) 
 4.  การปฐมนิเทศ (orientation) ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับแผนงานพัฒนาบุคลากร  ระเบียบข้อบังคับ  บทบาท
หน้าที่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ  เป็นต้น 
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การประเมินผลการฝึกอบรม            
 การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผล  เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1.  การประเมินผลการฝึกอบรม  ในกรณีมีการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร 
 2.  การบันทึกผลการฝึกอบรม  และนำข้อมูลไปใช้พิจารณาในการปรับปรุงตำแหน่ง  หรือ
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานบุคลากร 
 3. การรายงานและบันทึกผลที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร 
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ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ประวัติความเป็นมา 
สภาตำบลหินโคน  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน   เมื่อวันที่   ๑๙  มีนาคม  

๒๕๓๙  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๓๙ เดิมมีหมู่บ้าน จำนวน ๑๐  หมู่บ้าน และเมื่อปี  ๒๕๔๖  ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองตะครอง  เพ่ิมเป็นหมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกพลวง ปัจจุบันจึงมีพ้ืนที่การปกครอง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน  
มี นายสุริยะ   เลียนอย่าง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนปัจจุบัน 

๑.๒  การปกครอง 
   ตำบลหินโคน  มีการปกครอง แบ่งออกเป็น  ๒   รูปแบบ     คือการปกครองส่วนภูมิภาค

แบ่งเขตการปกครองเป็น  ๑๑  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีกำนัน
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบล  ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  พ .ศ.  ๒๔๕๗  
ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง  คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำ
หน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลหินโคน 

๑.๓ ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
ตำบลหินโคน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

ระยะทางห่างจากอำเภอจักราช  ๙   กิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลจักราช     อำเภอจักราช      จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหลุ่งประดู่  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช     จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลจักราช      อำเภอจักราช     จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๔  เนื้อที่   
    องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีเนื้อที่ทั้งหมด 62.88 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ   39,300  ไร่ 

๑.๕   ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป   
    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหินโคน  ส่วนมากเป็นที่ราบสูง   มีลักษณะเป็นพ้ืนที่

ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ความสูงจากระดับน้ำทะเล  ประมาณ  
๑๖๘-๒๐๐ เมตร   ดินเป็นดินร่วนซุยและดินดำตะกอน   ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เหมาะสำหรับ
ปลูกพืชไร่   มีลำน้ำคือลำฉมวกไหลผ่านหมู่บ้าน  จำนวน  ๘ หมู่บ้าน  เป็นระยะทาง  ๑๑  กิโลเมตร 

 
 
 
 

 
 



 
       แผนที่แสดงการแบ่งเขตการปกครองของตำบลหินโคน  

                                                                                                               N             
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๑.๖   จำนวนหมู่บ้าน ๑๑ หมู่    

         จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ท่ี  ๑๑ 

๑.๗  จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร 
- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    ๑,๖98         ครัวเรือน  
- จำนวนประชากรทั้งสิ้น      ๖,646        คน    แยกเป็น  
               ชาย     ๓,๓69   คน    
               หญิง    ๓,๒77   คน   

มีความหนาแน่นเฉลี่ย   ๑๔๔   คน / ตารางกิโลเมตร 
หมู่
ที่ 

ชื่อบ้าน จำนวนพื้นที ่
 (ไร่) 

จำนวน 
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

บ้านหินโคน 
บ้านโนนเสมา  หมู่ที่ ๒ 
บ้านโนนเสมา หมู่ที่  ๓ 
บ้านโนนมะนาว 
บ้านสวนปอ 
บ้านหัวละเลิง 
บ้านหนองจระเข้หิน 
บ้านโนนมัน 
บ้านหนองตะครอง 
บ้านหินโคนพฒันา 
บ้านโคกพลวง 

๓,๕๙๑ 
๓,๒๐๐ 
๒,๓๗๕ 
๓,๑๒๕ 
๒,๓๕๓ 
๒,๓๓๕ 
๔,๙๖๐ 
๑,๕๕๓ 
๑,๗๕๐ 
๑,๒๖๒ 
๒,๐๐๐ 

270 
๒60 
๑๐9 
๑71 
๑33 
๑๔8 
๒30 
๙7 
94 

103 
๘3 

๔๗4 
๕๙5 
๒๒4 
๓25 
๒๓๐ 
๓15 
๔16 
197 
๑๗7 
๒๔6 
๑70 

๔๖4 
๕๓4 
๒๒5 
๓51 
๒26 
๓31 
401 
๑๗๙ 
๑๗5 
๒41 
๑๕0 

๙๓8  
๑,๑๒9 
๔49 
๖76 
๔56 
๖41 
817 
๓๗6 
๓๕2 
๔87 
๓๒๐ 

 รวม ๒๘,๕๐๔ ๑,๖98 ๓,๓69 ๓,๒77 ๖,646 
ที่มา:  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  (อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ) 
 ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
 
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑ อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตตำบลหินโคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๐  การผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน  
ประกอบอาชีพค้าขาย   คิดเป็นร้อยละ  ๘  และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ  ๒ 

๒.๒ ด้านธุรกิจบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่      จำนวน   -  แห่ง 

 ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก   จำนวน  ๓    แห่ง 
 โรงสีข้าว  ขนาดเล็ก              จำนวน  ๒๙    แห่ง 
 โรงสีข้าวขนาดกลาง   จำนวน  ๑    แห่ง 
    ที่พัก  หอพัก  โรงแรม  รีสอร์ท บังกะโล จำนวน  - แห่ง 
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ตารางแสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมงของตำบลหินโคน 

 

 
ที ่

 
ช่ือหมู่บ้าน 

การปลูกพืชไร่   
( จำนวนครัวเรือนที่ปลูก ) 

การปลูกพืชผลไม้  
(จำนวนครัวเรือนที่

ปลูก) 

การปลูกพืชผกั 
(จำนวน

ครัวเรือน) 

การทำประมงน้ำจืด 
(จำนวนครัวเรือน) 

ข้าว อ้อย มัน
สำปะหลัง 

งาดำ มะม่วง กล้วย ฟักทอง / แฟง ขาย บริโภค 

๑ หินโคน ๑๒๖ ๕ ๖ - - - - - - 
๒ โนนเสมา ๒๒๐ ๑๕๐ ๑๑๐ - - - - - - 
๓ โนนเสมา ๗๐ ๔๐ ๒๐ - - - - - - 
๔ โนนมะนาว ๘๐ ๖๒ ๒๒ - - - - ๑๕ ๒๐ 
๕ สวนปอ ๘๑ ๔๗ ๒ - ๕ ๑๐ - - - 
๖ หัวละเลิง ๑๐๐ ๔๐ ๑๘ ๓๐ - - - - - 
๗ หนองจระเข้หิน ๑๕๐ ๘๐ ๒๐ ๗๐ - - - - - 
๘ โนนมัน ๗๕ ๒๓ ๒๑ - - - ๘ - - 
๙ หนองตะครอง ๕๑ ๕๐ ๒๕ - - - - - - 

๑๐ หินโคนพัฒนา ๘๘ ๑๘ ๗ ๑๐ - - - - - 
๑๑ โคกพลวง ๖๐ ๓๐ ๑๕ - - - - - - 

 รวม ๑,๑๐๑ ๕๔๕ ๒๖๖ ๑๑๐ ๕ ๑๐ ๘ ๑๕ ๒๐ 
 

๒.๓   เครื่องจักรกลการเกษตร  มีดังนี้   
 ๑. รถไถเดินตาม    จำนวน   ๘๒๕    คัน 
 ๒.  รถไถแทรกเตอร์      จำนวน     ๒๒    คัน 
 ๓.  เครื่องนวดข้าว   จำนวน     ๑๐    เครื่อง 
 ๔.  เครื่องสูบน้ำ    จำนวน    ๘๒๕   เครื่อง 
 ๕.  โรงส ี    จำนวน      ๓๐    แห่ง 

๓. สภาพทางสังคม 

๓.๑  ด้านการศึกษา 

 -  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินโคน    จำนวน    1   แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน   ๒ แห่ง 
-  โรงเรียนขยายโอกาส   จำนวน   ๒ แห่ง 

๓.๒ ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา 
-  วัด     จำนวน    ๖ แห่ง 
-  สำนักสงฆ ์    จำนวน     ๓ แห่ง 
-  สถานปฏิบัติธรรม   จำนวน      -     แห่ง  

๓.๓ ด้านสาธารณสุข 
-  สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน     ๑ แห่ง 
-  คลินิก     จำนวน     ๕ แห่ง 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน   ๑๔๕ คน 
-  อัตราการมีส้วมราดน้ำ   ร้อยละ ๑๐๐ 
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๓.๔  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  มีป้อมยามตำรวจ       จำนวน      ๑ แห่ง 
 

๓.๕  ด้านสังคมสงเคราะห์ 
 -  ผู้สูงอายุ    จำนวน       ๕86    คน 
 -  ผู้พิการ    จำนวน       202    คน  
 -  ผู้ติดเชื้อเอดส์    จำนวน         3           คน 
โดยจำนวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพทุกราย 

 

๔. การบริการพื้นฐาน 

๔.๑ การคมนาคม   
การคมนาคม  เส้นทางเข้าตำบลใช้ทางบก  เส้นทางหลวงหมายเลข  ๒๒๖  และทาง

รถไฟจากสถานีอำเภอจักราชถึงสถานีตำบลหินโคน และมีถนนลาดยางบ้านหินโคน – บ้านโนน
มะนาว  ตัดผ่าน ๕ หมู่บ้าน  ในพ้ืนที่ตำบลหินโคน 

๔.2 การไฟฟ้า 
ประชากรตำบลหินโคน  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่บางส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่

ถึง  ก็แก้ปัญหาโดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ  ได้ เช่น  วิทยุ โทรทัศน์  และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  ระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน   

๔.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
ลำน้ำ, ลำห้วย    ๒ สาย 
บึง,  หนองอ่ืน ๆ  ๓ แห่ง 

๔.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
ถังเก็บน้ำ  ๓๔ แห่ง 
ฝาย     ๖ แห่ง 
สระ   ๓๐ แห่ง 
บ่อบาดาล  ๕๘ แห่ง 
ประปาน้ำดิบ     ๗ แห่ง 
ประปาคลอรีน    ๓ แห่ง 

๕.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 

๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
ตำบลหินโคน  มีลำฉมวกไหลผ่านจำนวน  ๕ หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ  ๑๑  

กิโลเมตร  ประกอบกับมีอ่างลำฉมวกขนาดใหญ่  ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี  อยู่ที่ท้ายตำบล  
ทำให้หมู่บ้านต่าง ๆ  ที่มีลำฉมวกไหลผ่านมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี 
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๕.๒ มวลชนจัดตั้ง 
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  รุ่นที่  1       ๗๖    คน 
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  รุ่นที่   2      ๗๖    คน 
 - อาสาสมัครตำรวจชุมชน  (ตชต.)  ๑  รุ่น    ๕๖     คน 
 - ลูกเสือชาวบ้าน    ๒  รุ่น     ๑๖๔    คน 

๖.  ศักยภาพของชุมชน 

      ๖.๑  กระบวนการบริหารงานบุคคล 

 ๖.๑.๑  ศักยภาพในตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

      ๑)  นายนิพล  อาทิตย์ตั้ง                      ประธานสภา อบต. 
          ๒)  นายจอง  ย่อกลาง            รองประธานสภา อบต.    
 ๓)  นายอำนวย  ทนสระน้อย  เลขานุการสภา อบต.  
 4)  นายสมบูรณ์  พรหนองแสน           สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ 
 5) นายทองสุข  ชำนาญไพร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 

6) นายบุญชู   กุดรังนอก  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
7) นายบุญเที่ยง  ม้วนสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 

 8) นายสาธิต   ทุ่งฤทธิ์            สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 9) นางวงเดือน บุลานาผาย  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 10) นายอำนาจ  เพียซ้าย  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 11) นายชาย   ใสนอก            สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 

12) นายทองคำ  สาระคาม           สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 13) นายชาญชัย  สาระคาม                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 14) นายจันทร์  มักทองหลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑๐ 
 15) นายประเสริฐ  ยนต์ทองหลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑0 

16) นายประเสริฐ  เตยกระโทก  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑1 

  คณะผู้บริหาร 
 ๑) นายสุริยะ  เลียนอย่าง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๒) นายคำสิงห์  ทวยไธสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๓) นายแว่น  จำเริญลาภ            รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๔) นายธนพรรณ  ทวยไธสง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  

จำนวนบุคลากร  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างปัจจุบัน  มีจำนวน  29  คน 
   

 ตำแหน่งในสำนักงานปลัด   มี   15  คน  ดังนี้ 
 ๑)  นายอำนวย  ทนสระน้อย  ปลัด อบต.   
 ๒)  นางอัจฉรา    พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี  รองปลัด 
 3)  นายอำนาจ  ปราบมะเริง  หัวหน้าสำนักปลัด  
 4)  นางสาววาสนา  ปุริธรรมเม  นักทรัพยากรบุคคล 
 5)  นายอาทิตย์    ปาสารัก  นิติกร 
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6)  นายบัณฑิต    ประกอบมี                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 7)  จ.ส.อ.ภัทรพล  กุนหนองแดง  เจ้าพนักงานธุรการ 
          8)  นายสชุาติ    ใสโพธิ์                        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          9) นายอำนาจ    ประสาร             ลูกจ้างประจำ  (นักการภารโรง) 
         10) นางสาวภาวิณี  กุดรังนอก         ผช.จพง.ธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
         11) นายณัฐพงษ์  จำปามูล         ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         12) นายสมชาย  พวงทองหลาง         พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
         13) นายธนากร  สีมลูลาด          พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
         14) นางสาวเบญจรัตน์  เตคำหันต์          คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)   
         15) นายศรีพัฒนา  ติมไธสง          ยาม(พนักงานจ้างทั่วไป)   
 ตำแหน่งในกองคลัง   มี   6  คน   ดังนี้ 
 ๑)  นางจันทร์จิรา    แขกระโทก   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ๒)  นางวรลักษณ์  สายแก้ว           นักวิชาการเงินและบัญชี 

3)  นางสาววรรณนิษา   สิทธิเ์สือพะเนา     นักวิชาการคลัง 
๔)  นางสาวสัมผัส  เหมือนสันเทียะ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
5)  นางสาวสุธิชา  จันทร์วิเศษ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 6)  นางสาวพัชราภรณ์  เสริมนอก   (ผู้ช่วย จพง.ธุรการ)พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ตำแหน่งในกองช่าง   มี   3  คน    ดังนี้ 
๑)  นางสาวอนันตญา    ดอกบุญนาค ผู้อำนวยการกองช่าง   
๒)  นางสาวสุริยันต์  เสือโคล่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
3)  นายวุฒิชัย  ดั่งขุนทด   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

  ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ  มี  7    คน 
 ๑)  นางสาวนันชิตา  สุวะ             ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
          2)  นางสาวสุมิตรา    ภูคำศักดิ์  คร ู
 3)  นางอันญาพร    ฟันพิมาย  คร ู
 4)   นางสาวเจษฎาพร  ทวนไธสง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 5)   นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 6)  นางสาวทิพย์สุดา  เที่ยงกระโทก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
 7)  นางสาวรัชนี  สิงห์บุญ   ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)  

ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม   มี    3  คน    ดังนี้ 
๑)  นายนรินทร์  หมอไทย          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
๒)  นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 ๓)  นายกฤษฎากร  พลเมืองศรี           ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
            

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     6 คน 
  ปริญญาตรี     13 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี              15 คน 
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แผนพัฒนาบุคลากร (แผนการฝึกอบรมรายตำแหน่ง)   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ต ำแหน่ง 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

สำนักปลัด อบต.             
ปลดั อบต. 
 

            

หวัหนำ้ส ำนกัปลดั 
 

            

นิติกร 
 

            

นกัทรัพยำกรบุคคล             

นกัวิเครำะหน์โยบำยและแผน 
 

            

เจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำ 
 

            

ลูกจำ้งประจ ำ 
 

            

พนกังำนจำ้งทัว่ไป   2  อตัรำ 
 

            

กองคลัง             
ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั 
 

            

นกัวิชำกำรเงินและบญัชี 
 

            

นกัวิชำกำรจดัเก็บรำยได ้
 

            

เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี 
 

            

จนท.พสัดุ 
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ต ำแหน่ง 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

กองช่าง             
ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง 
 

            

เจำ้พนกังำนธุรกำร 
 

            

นำยช่ำงโยธำ 
 

            

กองการศึกษาฯ             
นกัวิชำกำรศึกษำ 
 

            

เจำ้พนกังำนธุรกำร 
 

            

            กองสวัสดิการสังคม             
ผูอ้  ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม 
 

            

เจำ้พนกังำนพฒันำชุมชน 
 

            

 

 

 

    

    หลกัสูตรของกรมส่งเสริมฯ     หลกัสูตรของสถำบนัอ่ืน



  

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

กำรก ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน ได้
พิจำรณำและ ให้ควำมส ำคญับุคลำกรในทุกระดับทั้ง คณะผูบ้ริหำร,สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล        
ทั้ง 5 กอง และพนักงำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน เพื่อให้ไดรั้บกำรพฒันำประสิทธิภำพ
ทั้งทำงดำ้นกำรปฏิบติังำน, หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ, ควำมรู้และทกัษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง ,      
กำรบริหำร และคุณธรรมและจริยธรรม ดงัน้ี  
   สำนักปลัด  
   ประกอบดว้ย  

1. ปลดัอบต.  
2. รองปลดั อบต 
3. หวัหนำ้ส ำนกัปลดั 
4. นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
5. นกัทรัพยำกรบุคคล  
6. นิติกร 
7. เจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
8. เจำ้พนกังำนธุรกำร 

กองคลัง  
ประกอบดว้ย  

1. ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั  
2. นกัวิชำกำรคลงั 
3. นกัวิชำกำรเงินและบญัชี 
4. นกัวิชำกำรจดัเก็บรำยได ้ 
6. เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี 
7. เจำ้พนกังำนพสัดุ 

กองช่าง  
ประกอบดว้ย  

1. ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง 
2. นำยช่ำงโยธำ 
3. เจำ้พนกังำนธุรกำร 

กองการศึกษา 
ประกอบดว้ย  

1. ผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
2. นกัวิชำกำรศึกษำ 
3.. ครู 



  

                                กองสวัสดิการสังคม 
  ประกอบดว้ย 

1. ผูอ้  ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม 
2. เจำ้พนกังำนพฒันำชุมขน 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการ
ดำเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  

(1) หลกัสูตรควำมรู้พื้นฐำนท่ีในกำรปฏิบติัรำชกำร  
(2) หลกัสูตรกำรพฒันำเก่ียวกบังำนในหนำ้ท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลกัสูตรควำมรู้และทกัษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง  
(4) หลกัสูตรดำ้นกำรบริหำร  
(5) หลกัสูตรดำ้นคุณธรรมและจริยธรรม 
(6) หลกัสูตรพฒันำบุคลิกภำพ 
(7) หลกัสูตรกำรบริหำรจดักำรองคก์ร  

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 

     เคร่ืองมือในกำรพฒันำบุคลำกร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

เครื่องมือการพฒันาบคุลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 

(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน                                      

(Non Classroom Training) 

 

กองฝึกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบ 
 ควำมรู้อยูติ่ดตวัไม่นำนประมำณ 
๑ – ๒ สัปดำห์ 
 
กำรเรียนรู้ระยะส้ัน   (Short 
Term Learning) 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผูรั้บผิดชอบ 

 
กำรเรียนรู้ระยะยำว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 

 

การสอนงาน (Coaching) 

การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training 

: OJT) 

โปรแองคก์รพี่เลี้ ยง (Mentoring Program) 

การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 

การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การใหค้ าปรึกษาแนะน า (Consulting) 

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 

การท ากจิกรรม (Activity) 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) 

การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 

การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 

การฝึกงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 

การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ 



  

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. กำรฝึกอบรมในห้องเรียน    

   (Classroom Training) 
 

เนน้กำรเรียนรู้จำกผูเ้รียนหลำกหลำย
กลุ่มงำน/ต ำแหน่งงำน โดยมีส ำนกังำน
ปลดั (งำนบริหำรงำนบคุคล) ท ำหนำ้ท่ี
ด ำเนินกำรจดัอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือขอ้ท่ีตอ้งพฒันำของ
บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

๒.  พฒันำควำมสำมำรถท่ีเป็นจุดแขง็ของ
บุคลำกรใหดี้ขึ้นกว่ำเดิม 

๓. เตรียมควำมพร้อมส ำหรับต ำแหน่งงำนท่ี
สูงขึ้น ท ำให้ผูบ้งัคบับญัชำและบคุลำกร
เกิดควำมมัน่ใจว่ำจะสำมำรถรับผดิชอบ
งำนท่ีไดรั้บมอบหมำยเม่ือไดรั้บกำรเล่ือน
ต ำแหน่งงำนในอนำคต 

๔. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือคดัเลือกบคุลำกรดำวเด่น 

(Talented People) หรือผูสื้บทอด
ต ำแหน่งงำน (Successors) ท่ีจะกำ้วขึ้นสู่
ต ำแหน่งงำนระดบับริหำรต่อไป 

๒. กำรสอนงำน  
   (Coaching) 
 

เนน้อธิบำยรำยละเอียดของงำน ไม่
จ ำเป็นจะตอ้งอยูใ่นภำคสนำมเท่ำนั้น 
อำจจะเป็นกำรสอนงำนนอกภำคสนำม 
โดยส่วนใหญห่วัหนำ้งำนโดยตรงจะท ำ
หนำ้ท่ีสอนงำนให้กบับคุลำกร 

1. เพ่ือแกปั้ญหำท่ีเกิดขึ้นในกำรท ำงำน   
    ผูส้อนช้ีให้เห็นแนวทำงแกไ้ข และให้

บุคลำกรคดิแกไ้ขปัญหำต่อเอง 
2. เพื่อพฒันำอำชีพเป็นกำรเตรียมให้พร้อม

ก่อนท่ีจะเล่ือนต ำแหน่ง ผูส้อนตอ้งทบทวน
ผลงำน ควำมสำมำรถท่ีมีอยู ่และก ำหนด
เป้ำหมำยในกำรสอนงำน  โดยเนน้กำร
พฒันำควำมสำมำรถในต ำแหน่งท่ีบคุลำกร
จะเล่ือนขึ้นไป 

๓. เพื่อปรับปรุงและพฒันำงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ผูส้อนจะตอ้งคน้หำ
ควำมสำมำรถท่ีโดดเดน่/ ท่ีตอ้งปรับปรุง 
และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมสำมำรถ
ท่ีจะตอ้งพฒันำ หรือตอ้งกำรเสริมและ
พฒันำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๓. กำรฝึกอบรมในขณะ 
   ท ำงำน  
   (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เนน้กำรฝึกอบรมในภำคสนำม ฝึกปฏิบติัจริง 
โดยมีผูส้อนท่ีเป็นหวัหนำ้งำนหรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ท่ีประกบเพื่อ
อธิบำยและช้ีแนะ ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีจะเกิด
ประโยชน์ไดถ้ำ้ใชคู้่กบักำรสอนงำน 

ใชส้ ำหรับบคุลำกรใหม่ท่ีเพ่ิงเขำ้มำท ำงำน 
สับเปล่ียน โอนยำ้ย เล่ือนต ำแหน่ง มีกำร
ปรับปรุงงำนหรือตอ้งอธิบำยงำนใหม่ ๆ เพื่อ
สอนให้บคุลำกรทรำบและเรียนรู้เก่ียวกบั

คู่มือขั้นตอนกำรปฏิบติังำน (Procedure) 
วิธีกำรปฏิบติังำน (Work Instruction) 
คู่มือกำรท ำงำน (Manual) ระเบียบปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้
บุคลำกรสำมำรถท ำงำนตำมท่ีไดรั้บ
มอบหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 
๔. โปรแองคก์รพ่ีเล้ียง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เนน้พฒันำเร่ืองจิตใจ กำรปรับตวั กำรท ำงำน
ร่วมกบัผูอ้ื่นภำยในองคก์ำร องคก์ำรบำงแห่ง

เรียก Buddy Program  ซ่ึงบุคลำกรจะมีพี่
เล้ียงท่ีไดรั้บคดัเลือกให้ดูแลเอำใจใส่ และ
พดูคุยกบับุคลำกรอยำ่งไม่เป็นทำงกำร 

๑. เพื่อดูแลและรักษำบุคลำกรใหม่ให้
สำมำรถปฏิบติังำนร่วมกบัทุกคนใน
องคก์ำรไดอ้ยำ่งมีควำมสุข สำมำรถ
ปรับตวัเขำ้กบัองคก์ำร   เพื่อนร่วมงำน 
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ี
แตกต่ำงจำกองคก์ำรเดิมไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ โดยมีพ่ีเล้ียงท ำหนำ้ท่ีใน
กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ ควำมคุน้เคย 
และบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำน รวมทั้ง

เป็นแบบอยำ่ง (Role Model) ท่ีดีให้แก่
บุคลำกรใหม ่

๒. เพื่อช่วยบุคลำกรท่ีก ำลงัจะปรับต ำแหน่ง
ให้เติบโตขึ้นในองคก์ำร พ่ีเล้ียงจะท ำ
หนำ้ท่ีให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในกำร
ท ำงำนรวมถึงขอ้ควรระวงัและควำม
ขดัแยง้ท่ีอำจเกิดขึ้นจำกงำนใหม่ท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 

 
 
 
 
 
 



  

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๕.  กำรเพ่ิมคุณค่ำในงำน 

     (Job Enrichment) 
 

เนน้กำรมอบหมำยงำนท่ียำก หรือทำ้ทำย
มำกขึ้น ตอ้งใชค้วำมคดิริเร่ิม กำรคิดเชิง
วิเครำะห์ กำรวำงแผนงำนมำกกว่ำเดิมท่ีเคย
ปฏิบติั 

๑.  Renewal – กำรท ำให้เกิดควำมแปลกใหม่ 
ไม่ให้บคุลำกรเกิดควำมเบ่ือหน่ำย โดย
กำรเปล่ียนแปลงลกัษณะงำน บคุคลท่ี
จะตอ้งติดต่อประสำนงำนดว้ย เปล่ียน
มุมมองหรือควำมคิดจำกงำนเดิม 

๒.  Exploration – กำรพฒันำและกำร
แสวงหำทกัษะควำมช ำนำญมำกขึ้น 
พฒันำสัมพนัธภำพท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
ท ำงำนใหม่ ๆ 

๓.  Specialization – กำรช ำนำญในงำนเป็น
พิเศษ ก่อให้เกิดควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจดักำรงำนนั้นท่ีลึกขึ้น ยำกและทำ้
ทำยมำกขึ้น 

 
๖. กำรเพ่ิมปริมำณงำน  
   (Job Enlargement) 
 

เนน้กำรมอบหมำยงำนท่ีมำกขึ้น เป็นงำนท่ี
มีขั้นตอนงำนคลำ้ยกบังำนเดิมท่ีเคยปฏิบติั
หรืออำจจะเป็นงำนท่ีแตกต่ำงจำกเดิมท่ีเคย
ปฏิบติั แต่งำนท่ีไดรั้บมอบหมำยไม่ยำก
หรือไม่ตอ้งใชค้วำมคิดเชิงวิเครำะห์มำกนกั 

เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมทกัษะกำรท ำงำนให้กบั
บุคลำกรโดยเฉพำะทกัษะในดำ้นกำรบริหำร

จดักำร (Managerial Competency) ท่ี
เพ่ิมขึ้นจำกกำรบริหำรงำนท่ีมีปริมำณท่ีมำกขึ้น
กว่ำเดิมท่ีเคยปฏิบติั ไดแ้ก่ ทกัษะกำรวำงแผน
งำน ทกัษะกำรบริหำรเวลำ ทกัษะกำรแกไ้ข
ปัญหำและตดัสินใจ กำรบริหำรทีมงำน กำร
สอนและกำรพฒันำทีมงำน (เหมำะส ำหรับ
บุคลำกรท่ีท ำงำนเดิม ๆ   ซ ้ำ ๆ มำเป็นระยะ
เวลำนำน) 

 
๗.  กำรมอบหมำย 
     โครงกำร   
    (Project   
    Assignment) 
 

เนน้กำรมอบหมำยใหบุ้คลำกรรับผิดชอบ
โครงกำรระยะยำว ไม่สำมำรถท ำให้เสร็จ
ภำยในวนัหรือสองวนั เป็นโครงกำรพิเศษท่ี
บุคลำกรจะตอ้งแยกตวัจำกเดิมท่ีเคยปฏิบติั
หรือเป็นโครงกำรท่ีเพ่ิมขึ้นจำกงำนประจ ำ
ท่ีรับผดิชอบ 

เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์หำจุดแขง็
และจุดอ่อนของบุคลำกรจำกโครงกำรท่ี
มอบหมำยให้บคุลำกรไปปฏิบติั เป็นเคร่ืองมือ

ในกำรฝึกทกัษะในกำรท ำงำน (Skill-based) 
โดยเฉพำะทกัษะเฉพำะดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งในงำน
นั้น บำงองคก์ำรน ำมำใชใ้นกำรเล่ือนระดบั
ต ำแหน่งงำน กำรคดัเลือกหำบุคลำกรดำวเด่น 
และกำรหำผูสื้บทอดทำยำทต ำแหน่งงำน 
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๘.  กำรหมุนเวียนงำน  
     (Job Rotation) 
 

เนน้ให้บคุลำกรเวียนงำนจำกงำนหน่ึงไปยงั
อีกงำนหน่ึง เพ่ือเรียนรู้งำนนั้น ตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยส่วนใหญ่มกัใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำควำมสำมำรถ
ของผูบ้ริหำรก่อนกำรปรับต ำแหน่ง/ระดบั 

เพื่อพฒันำควำมสำมำรถของบคุลำกรให้เกิด
กำรท ำงำนท่ีหลำกหลำยดำ้น เป็นกำร
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ของบุคลำกรให้เรียนรู้
งำนมำกขึ้น จึงเหมำะส ำหรับบคุลำกรท่ีเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรับผดิชอบงำนท่ีสูงขึ้น หรือ
เป็นกลุ่มคนท่ีมีผลงำนดีและมีศกัยภำพสูง 
(High Performance and High Potential) 

 
๙.  กำรให้ค  ำปรึกษำ 
     แนะน ำ    
     (Consulting) 
 

เนน้กำรให้ค  ำปรึกษำแนะน ำเม่ือบุคลำกรมี
ปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกงำนท่ีรับผิดชอบ 
หวัหนำ้งำนจะตอ้งท ำหนำ้ท่ีให้แนวทำง 
เคลด็ลบั และวิธีกำรเพื่อให้บคุลำกร
สำมำรถแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้นนั้นได ้

เพ่ือใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบับคุลำกร
ดว้ยกำรวิเครำะห์ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในกำรท ำงำน 
และน ำมำก ำหนดแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ
ร่วมกนัระหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชำจะตอ้ง
น ำเสนอแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ี
เหมำะสมเพื่อให้บคุลำกรมีแนวทำงในกำร
แกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัตนเองได ้มี ๓ ลกัษณะ 
ไดแ้ก่  
- กำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบับุคลำกร 
- กำรป้องกนัปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้น 
- กำรส่งเสริมให้บคุลำกรไดพ้ฒันำทกัษะและ
ควำมรู้ต่ำงๆ 
 

๑๐. กำรติดตำม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เนน้กำรเรียนรู้งำนจำกกำรเลียนแบบ และ
กำรติดตำมหวัหนำ้งำนหรือผูรู้้ในงำนนั้น ๆ 
เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ตอ้งใชเ้วลำมำกนกัใน
กำรพฒันำควำมสำมำรถของบุคลำกร 
เน่ืองจำกบุคลำกรจะตอ้งท ำหนำ้ท่ีสังเกต
ติดตำมพฤติกรรมของหวัหนำ้งำน 

เพื่อใหบุ้คลำกรไดเ้ห็นสภำพแวดลอ้ม ทกัษะท่ี
จ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรท ำงำน ขอบเขตงำนท่ี
รับผิดชอบ กำรจดักำรงำนท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึง
กำรแสดงออกและทศันคติของแม่แบบหรือ 
Role Model ภำยในระยะเวลำส้ัน ๆ (Shot-term 

Experienced) ระยะเวลำตั้งแต่หน่ึงวนัไปจนถึง
เป็นเดือนหรือเป็นปี  มกัใชใ้นกำรพฒันำ
บุคลำกรท่ีมีศกัยภำพสูง (Talent) หรือกำรพฒันำ
คนเก่ง หรือให้บคุลำกรทัว่ไปไดเ้รียนรู้วิธีกำร
ท ำงำนของผูอ้ื่นเพื่อน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำน
ของตนเองให้ดีขึ้น หรือใชใ้นกำรพฒันำ
ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพของบคุลำกร (Career 
Path) 
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๑๑.  กำรท ำกิจกรรม  
        (Activity) 
 

เนน้กำรมอบหมำยกิจกรรมระยะส้ัน ไม่
ตอ้งมีระยะเวลำหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
มำกนกั ควำมส ำเร็จของเคร่ืองมือดงักล่ำวน้ี
ตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในกำร
รับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลเุป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด 

เพื่อใหบุ้คลำกรเกิดควำมร่วมมือสำมคัคีกนั 
เกิดกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและมุมมอง
ซ่ึงกนัและกนั ท ำใหเ้กิดกำรเรียนรู้ร่วมกนั 
รวมถึงช่วยสร้ำงบรรยำกำศและสร้ำงขวญั
ก ำลงัใจท่ีดีในกำรท ำงำน ท ำใหบ้คุลำกรเกิด
ควำมรู้สึกสนุกสนำนในระหว่ำงวนัท ำงำน 
อนัส่งผลใหผ้ลผลิตหรือผลกำรปฏิบติังำน
เพ่ิมสูงขึ้น และมีประสิทธิภำพเป็นไปตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 
๑๒.  กำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เนน้กำรฝึกฝนฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองจำก
แหล่ง/ ช่องทำง กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น อ่ำน

หนงัสือ หรือศึกษำระบบงำนจำก Work 
Instruction หรือ คน้ควำ้ขอ้มูลผำ่น 
Internet หรือเรียนรู้จำก e-Learning หรือ 
สอบถำมผูรู้้ เป็นตน้ 

เพื่อใหบุ้คลำกรมีควำมรับผิดชอบในกำร
เรียนรู้และพฒันำตนเองโดยไม่จ ำเป็นตอ้งใช้
ช่วงเวลำในกำรปฏิบติังำนเท่ำนั้น บุคลำกร
สำมำรถแสวงหำโอกำสเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
ผำ่นช่องทำงกำรเรียนรู้และส่ือต่ำง ๆ ท่ี
ตอ้งกำรได ้วิธีน้ีเหมำะกบับุคลำกรท่ีชอบ

เรียนรู้และพฒันำตนเองอยูเ่สมอ (Self 
Development) โดยเฉพำะกบับุคลำกรท่ีมี
ผลกำรปฏิบติังำนดี และมีศกัยภำพในกำร

ท ำงำนสูง (Talented People) 

 
๑๓.  กำรเป็นวิทยำกร  
       ภำยใน  
       (Internal Trainer) 
 

เนน้กำรสร้ำงบคุลำกรท่ีมีควำมสำมำรถใน
กำรถ่ำยทอด รักกำรสอนและมีควำมรู้ใน
เร่ืองท่ีจะสอน โดยมอบหมำยใหบุ้คคล
เหล่ำน้ีเป็นวิทยำกรภำยในองคก์ำรท ำหนำ้ท่ี
จดัอบรมให้ กบับุคลำกรในหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ 

เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจและพฒันำ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร ช่วยให้บคุลำกร
ไดแ้สดงผลงำนจำกกำรเป็นวิทยำกรภำยใน
ให้กบับุคลำกรภำยในองคก์ำร วิธีน้ีเหมำะ
ส ำหรับบคุลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญหรือรอบรู้
ในงำนท่ีรับผดิชอบ มีควำมช ำนำญในงำน
เป็นอยำ่งมำก เช่น หวัหนำ้งำน หรือผูบ้ริหำร 
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๑๔. กำรดูงำนนอก   
      สถำนท่ี  
      (Site Visit) 
 

เนน้กำรดูระบบและขั้นตอนงำนจำก

องคก์ำรท่ีเป็นตวัอยำ่ง (Best Practice) 
ในเร่ืองท่ีตอ้งกำรดงูำน เพื่อให้บคุลำกร
เห็นแนวคิด และหลกัปฏิบติัท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จ อนัน ำไปสู่กำรปรับใชใ้น
องคก์ำรต่อไป 

เพื่อใหบุ้คลำกรไดเ้ห็นประสบกำรณ์ใหม่ ๆ 
กำรไดเ้ห็นรูปแบบกำรท ำงำนท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ หรือไดเ้รียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ ท่ีดีจำก
องคก์ำรภำยนอก มำใชเ้พ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนให้ดีขึ้น วิธีน้ีเหมำะกบับุคลำกร
ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดักำรขึ้นไป  

 
๑๕. กำรให้ขอ้มูล 
      ป้อนกลบั   
      (Feedback) 
 

เนน้กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจง้ผลหรือให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่
บุคลำกร เพื่อใหบ้คุลำกรปรับปรุง พฒันำ
ประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำน 

เพื่อรับฟังขอ้มูลต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำร
ท ำงำนหรือเร่ืองทัว่ ๆ ไปท่ีเกิดขึ้นของตวับุคคล
หรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 

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

๑๖. กำรฝึกงำนกบั 
      ผูเ้ช่ียวชำญ  
      (Counterpart) 
 

เนน้กำรฝึกปฏิบติัจริงกบัผูเ้ช่ียวชำญท่ีมี
ประสบกำรณ์ในเร่ืองนั้น เป็นกำรฝึกงำน
ภำยนอกสถำนท่ีหรือกำรเชิญผูเ้ช่ียวชำญ
ให้เขำ้มำฝึกงำนกบับุคลำกรภำยใต้
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

เพื่อใหบุ้คลำกรในระดบัผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน 
และบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพสูง ซ่ึงมีควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้และพฒันำตนเองไดภ้ำยใน
ระยะเวลำท่ีจ ำกดั เพื่อให้น ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำก
ผูเ้ช่ียวชำญมำถ่ำยทอดให้กบับุคลำกรคนอื่น ๆ 
ในองคก์รต่อไป 

 
๑๗. กำรเปรียบเทียบ 
      กบัคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เนน้กำรน ำตวัอยำ่งของขั้นตอนหรือ
ระบบงำนจำกองคก์ำรอื่นท่ีเป็นตวัอยำ่ง 

(Best Practice) มำวิเครำะห์เปรียบเทียบ
กบัขั้นตอนหรือระบบงำนปัจจุบนั เพ่ือ
กระตุน้จงูใจบุคลำกรให้เห็นถึงสถำนะ
ของหน่วยงำนเทียบกบัองคก์ำรท่ีเป็น 
Best Practice 

เพื่อหำวิธีกำรปฏิบติัต่ำง ๆ ท่ีดีท่ีสุด หรือได้
เทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ เหมำะกบับคุลำกรระดบั
หวัหนำ้งำน หรือบคุลำกรท่ีมีผลงำนดีและมี
ศกัยภำพสูง ท่ีมีควำมพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงำนและควำมสำมำรถของตนเอง
ให้เป็นไปตำมหรือสูงกว่ำมำตรฐำนของคู่แข่ง
ภำยในหรือภำยนอกหน่วยงำนและองคก์ำร 

๑๘. กำรประชุม/ สัมมนำ  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เนน้กำรพดูคุยระดมควำมคิดเห็นของ
ทีมงำน ใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียนมุมมองท่ี
หลำกหลำย ผูน้ ำกำรประชุม/สัมมนำจึงมี
บทบำทส ำคญัมำกในกำรกระตุน้จูงใจให้

เพื่อให้เกิดควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ ๆ จำก
ผูอ่ื้นทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ำร เป็นกำร
เรียนรู้จำกกำรรับฟังแนวคิดหรือผลงำนใหม่ ๆ 
รวมถึงกำรหำรือหรือระดมควำมคิดเห็นกนัใน



  

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม/สัมมนำน ำเสนอควำม
คิดเห็นร่วมกนั 

หวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง 

๑๙. กำรให้ทุนกำรศึกษำ  
      (Scholarship) 
 

เนน้กำรให้ทุนกำรศึกษำเพื่อให้ผูเ้รียนมี
ควำมรู้ ประสบกำรณ์มำกขึ้นจำกอำจำรย์
ผูส้อน รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยกบั
ผูเ้รียนดว้ยกนั ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บทุน
จะตอ้งใชเ้วลำกำรท ำงำนหรือเวลำ
ส่วนตวัในกำรขอรับทุนจำกองคก์ำร 

เพื่อใหบุ้คลำกรไดใ้ชช่้วงเวลำท ำงำนปกติ หรือ
นอกเวลำท ำงำนในกำรศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติม
ในระดบัท่ีสูงขึ้น โดยศึกษำต่อในหลกัสูตรท่ี
เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนปัจจบุนัของ
บุคลำกร หรือกำรท ำงำนในอนำคต หรือเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเล่ือนระดบัหรือต ำแหน่งงำน
ท่ีสูงขึ้นต่อไปในอนำคต 

 



  

แผนพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนำผูบ้ริหำร พนกังำนและสมำชิก 
 สภำเทศบำล ตลอดจนผูน้ ำชุมชน 

ผูบ้ริหำร พนกังำนสมำชิกสภำเทศบำล และ
ผูน้ ำ เขำ้ใจบทบำทและหนำ้ท่ียงัไม่เพียงพอ 

เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆในกำร
ปฏิบติังำนและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในดำ้น
ต่ำง ๆเพื่อน ำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
เทศบำลมำให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น 

80 กำรศึกษำดูงำน    300,000  ต.ค.63- ก.ย.64 ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 

2 ประชุมประจ ำเดือนผูบ้ริหำรและพนกังำน 
ส่วนต ำบล 

พนกังำนเทศบำลยงัเขำ้ใจระเบียบและกำร
ปฏิบติัไม่ชดัเจน 

ซกัซอ้มกำรปฏิบติังำนในรอบเดือนท่ีผ่ำนมำ
และแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

25 ประชุม             -   ต.ค.63- ก.ย.64 ติดตำมกำรท ำงำนท่ี
ผำ่นมำ 

3 อบรมบุคลำกรของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จดัโดยสถำบนับุคลำกรทอ้งถิ่น 
- อบรมหลกัสูตรปลดัเทศบำล 
 
- อบรมหลกัสูตรนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
- อบรมหลกัสูตรเจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี 
 
- อบรมหลกัสูตรช่ำง/นำยช่ำง 
 
- หลกัสูตรเจำ้พนกังำนธุรกำร 
 
- อบรมหลกัสูตรนกัวิชำกำรจดัเก็บรำยได ้
 
- อบรมหลกัสูตรนำยก  รองนำยก ประธำนสภำ 
เลขำฯ 

  
 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
-  เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ 

 
 
- เพื่อให้ทรำบและเขำ้ใจกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี,
ระเบียบกฏหมำยท่ีเปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทรำบและเขำ้ใจกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี,
ระเบียบกฏหมำยท่ีเปลี่ยนแปลง 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นกำรเงินและบญัชี
ของพนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
-  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นก่อสร้ำงของ
พนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นงำนธุรกำรของ
พนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นงำนจดัก็บรำยได้
ของพนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรบริหำรงำนใน
อ ำนำจหนำ้ท่ี 
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1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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กำรฝึกอบรม 
 
กำรฝึกอบรม 
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กำรฝึกอบรม 
 
กำรฝึกอบรม 
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11,000 
 

11, 000 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.63- ก.ย.64 
 

 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 

 



  

แผนพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล  

อบรมบุคลำกรของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จดัโดยสถำบนับุคลำกรทอ้งถิ่น 
- อบรมหลกัสูตรนกัทรัทยำกรบุคคล 
 
- อบรมหลกัสูตรนิติกร 
 
- อบรมหลกัสูตรนกัวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
 
- อบรมหลกัสูตรเจำ้พนกังำนพฒันำชุมชน 
 
- หลกัสูตรนกัวิชำกำรศึกษำ 
 
- อบรมหลกัสูตรนกับริหำรงำนทัว่ไป 
 
- อบรมหลกัสูตรนกับริหำรงำนช่ำง 
 
- อบรมหลกัสูตรนกับริหำรงำนกำรคลงั 
 
- อบรมหลกัสูตรนกับริหำรงำนกำรศึกษำ 

 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนส่วนต ำบล 
 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนส่วนต ำบล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนส่วนต ำบล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนส่วนต ำบล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนส่วนต ำบล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนส่วนต ำบล 
-  เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ 
. -  เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีของผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ 
-เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ 
 

 
 
 
 
- เพือ่ให้ทรำบและเขำ้ใจกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี,
ระเบียบกฏหมำยท่ีเปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทรำบและเขำ้ใจกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีงำน
ตรวจสอบภำยใน 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นงำนพฒันำชุมชน
ของพนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นงำนกำรศึกษำ
พนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นกำรบริหำรงำน
และควบคุมงำนส ำนกัปลดั 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นดำ้นกำร
บริหำรงำนช่ำงและควบคุมงำนกองช่ำง 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นดำ้นกำรคลงั 
และบริหำรงำนกองคลงั 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นกำรบริหำรงำน
กองกำรศึกษำ 
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ต.ค.63- ก.ย.64 

 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 
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ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 
 
ทดสอบตำมแบบ 

 



  

แผนพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

5  อบรมพนกังำนเทศบำลและลูกจำ้งในสถำบนั
เอกชน 

- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำลและลูกจำ้ง 

เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรปฏิบติังำนอง
พนกังำนเทศบำลและลูกจำ้ง 

15 กำรฝึกอบรม 57,000 ต.ค.62- ก.ย.63 
 

ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 

6 
 

 อบรมบุคลำกรท่ีจดัโดยกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และหน่วยงำนอ่ืน 
- อบรมหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ 
 
- อบรมหลกัสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัยพนกังำน
ส่วนทอ้งถิ่น 
- อบรมหลกัสูตรควบคุมภำยใน 
 
 
- อบรมมำตรฐำนศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ (ขั้น
พ้ืนฐำน) ของ อปท. 
- อบรมเชิงปฏิบติักำรผูดู้แลเดก็ศูนยพ์ฒันำเด็ก
เลก็ของ อปท. 
- อบรมหลกัสูตรก ำหนดรำคำกลำงและควบคุม
งำนก่อสร้ำงของ สตง. 

 
 
-  เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
-  เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
- เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ในกำรควบคุมภำยในของพนกังำนเทศบำล 
-  เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
-  เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 
- เป็นกำรเพ่ิมพนูควำมรู้ในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีของพนกังำนเทศบำล 

 
 
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นกำรพฒันำงำน
ของพนกังำนส่วนต ำบล 
-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นวินยัของ
พนกังำนพนกังำนส่วนต ำบล 
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นกำรควบคุม
ภำยในงำนของพนกังำนพนกังำนส่วนต ำบล 
 
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นมำตรฐำนศูนย์
พฒันำเด็กเลก็ของ อปท. 
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นกำรผูดู้แลเด็กของ
พนกังำนพนกังำนส่วนต ำบล 
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นก ำหนดรำคำ
กลำงและควบคุมงำนก่อสร้ำงของ เทศบำล 
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ต.ค.63- ก.ย.64 

 
 
ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 
ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 
ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 
 
ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 
ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 
ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 

7   - กำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม ่ -  เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนเทศบำล 

-  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในดำ้นกำรท ำงำนของ
พนกังำนพนกังำนส่วนต ำบล 

บุคลำกร
ใหม ่

กำรปฐมนิเทศงำน
โดยผูบ้งัคบับญัชำ 

- ต.ค.63- ก.ย.64 ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 

8 -  โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรในสังกดั 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

-  เป็นพฒันำควำมรู้และประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนเทศบำล 

-  เพื่อพฒันำควำมรู้และประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำนพนกังำนส่วนต ำบล 

10 กำรฝึกอบรม 30,000 ต.ค.63- ก.ย.64 ทดสอบตำมแบบ 

9  - โครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำพนกังำนส่วน 
ต ำบล ลูกจำ้งประจ ำและพนกังำนจำ้ง(จดัโดย
หน่วยงำนภำยนอก) 

-  เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของพนกังำนเทศบำล 

- เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ
พนกังำนพนกังำนส่วนต ำบล 

15 กำรฝึกอบรม 40,000  ต.ค.63- ก.ย.64  ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 



  

 

แผนพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

         
10 - โครงกำรศึกษำดูงำนของบุคลำกร สังกดั 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 
-  เป็นกำรเพ่ิมพูนทกัษะ ควำมรู้ 
ประสบกำรณ์และขีดควำมสมำรถในกำร
ปฏิบติังำนท่ีสูงขึ้น 

- เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ควำมรู้ประสบกำรณ์และ
ขีดควำมสมำรถในกำรปฏิบติังำนท่ีสูงขึ้นของ
พนกังำนพนกังำนส่วนต ำบล 

20 กำรศึกษำดูงำน 60,000 ต.ค.63- ก.ย.64 ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 

11 - โครงกำรอ่ืนๆ ท่ีสำมำรถก ำหนดภำยหลงัตำม
ควำมจ ำเป็นและสถำนกำรณ์ 

-  เป็นกำรเพ่ิมพูนทกัษะ ควำมรู้ 
ประสบกำรณ์และขีดควำมสมำรถในกำร
ปฏิบติังำนท่ีสูงขึ้น 

- เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ควำมรู้ประสบกำรณ์และ
ขีดควำมสมำรถในกำรปฏิบติังำนท่ีสูงขึ้นของ
พนกังำนพนกังำนส่วนต ำบล 

20  เป็นไปตำม
รำยจ่ำยของ
แต่ละ
หลกัสูตรหรือ
โครงกำร 

ต.ค.63- ก.ย.64 ทดสอบตำมแบบท่ี
ก ำหนด 

 

 

 
 
 
 



  

รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 

1 ควำมรู้ในดำ้นบญัชี ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลกักำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้น
บญัชี รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนบญัชี  ตลอดจน
กำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้นบญัชีให้มีประสิทธิภำพ  

2 ควำมรู้ในกำรเป็นผู ้ควำมรู้ในกำรเป็นผู ้
ตรวจสอบตรวจสอบ   

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลกักำร วิธีกำรและขั้นตอนของกำรเป็นผู ้
ตรวจสอบ รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นผู ้
ตรวจสอบ  ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้นกำรตรวจสอบได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ  

3 ควำมรู้ในดำ้นควำมรู้ในดำ้น
งบประมำณงบประมำณ   

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลกักำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้น
งบประมำณ รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนงบประมำณ  
ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้นงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ  

4 ควำมรู้ในดำ้นกำรเงินควำมรู้ในดำ้นกำรเงิน   ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลกักำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้น
กำรเงิน รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเดน็ต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนกำรเงิน  
ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้นกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ  

5 ควำมรู้ในดำ้นกำรพฒันำ
ทรัพยำกรมนุษย ์

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลกักำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้น

กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์(HRD) รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังำน HRD  ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้นHRD
ให้มีประสิทธิภำพ  

6 ควำมรู้ในงำนดำ้นระบบควำมรู้ในงำนดำ้นระบบ
สำรสนเทศท่ีเก่ียวกบังำนสำรสนเทศท่ีเก่ียวกบังำน
บุคคลบุคคล   

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลกักำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเก่ียวกบังำนบุคคล (HRIS) รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเดน็
ต่ำงๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน HRIS   ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้น 
HRIS 

7 ควำมรู้ในดำ้นกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลกักำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้น

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์(HRM) รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังำน HRM  ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้น 
HRM ให้มีประสิทธิภำพ  

8 ควำมรู้ในดำ้นเทคโนโลยีควำมรู้ในดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศสำรสนเทศ   

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลกักำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งำน IT   ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้น IT ให้มีประสิทธิภำพ  

9 ควำมรู้ในดำ้นกำรควำมรู้ในดำ้นกำร
ตรวจสอบภำยในตรวจสอบภำยใน   

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้นกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเดน็ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในให้มี
ประสิทธิภำพ  

    



  

10 ควำมรู้ในดำ้นกฎหมำย ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงระเบียบขอ้บงัคบั และมำตรำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมำย  รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมและให้ค  ำปรึกษำแนะน ำในประเด็นต่ำง ๆ  โดย
อำ้งอิงถึงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

11 ควำมรู้ในดำ้นจดัซ้ือควำมรู้ในดำ้นจดัซ้ือ  ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงแนวคิด หลกักำร วิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้น
งำนจดัซ้ือ รวมทั้งกำรตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนจดัซ้ือ 
ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนดำ้นจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภำพ  

13 ควำมรู้เก่ียวกบัระเบียบ/ควำมรู้เก่ียวกบัระเบียบ/
ขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร   

ควำมเขำ้ใจในระเบียบ ค ำส่ัง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำน รวมทั้งสำมำรถตอบขอ้

ซกัถำมและให้ค  ำแนะน ำกบัผูอ้ื่นเก่ียวกบัระเบียบ ค ำส่ัง และ/หรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งได้
อยำ่งถูกตอ้ง ชดัเจนตรงประเด็น  

16 กำรใหค้  ำปรึกษำกำรใหค้  ำปรึกษำ   ควำมเขำ้ใจในควำมตอ้งกำรหรือควำมคำดหวงั และปัญหำท่ีเกิดขึ้นของผูอ่ื้น รวมถึงกำร
ให้ค  ำปรึกษำแนะน ำแก่ผูอ่ื้นถึงแนวทำงหรือทำงเลือกในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้น 

19 กำรแกไ้ขปัญหำตดัสินใจ กำรสำมำรถประเมินสถำนกำรณ์ คำดคะเนและวิเครำะห์ปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้น ตลอดจน
กำรมองกำรณ์ไกลก่อนกำรตดัสินใจใด ๆ เพ่ือให้กำรตดัสินใจและกำรแกไ้ขปัญหำได้
เป็นไปอยำ่งเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นไปอยำ่งเป็นระบบ มีประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภำพ 

20 ควำมเป็นผูน้ ำ   ควำมรับผิดชอบผลงำนท่ีเกิดขึ้นของทีมงำน และน ำเสนอควำมคดิเห็นของตนแก่สมำชิก
ในทีม รวมทั้งกระตุน้ให้ทีมงำนแสดงออกถึงควำมเป็นผูน้ ำและพร้อมท่ีจะน ำเสนอควำม
คิดเห็นของตนแก่สมำชิกในทีม   

24  ทกัษะกำรสอนงำนและ 
พฒันำงำน 
 (Coaching  
Development Skills) 

กำรก ำหนดกลยทุธ์ และเป้ำหมำยหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งกำรจำกกำรสอนงำน รวมทั้งสอน
งำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอนงำนท่ีก ำหนดขึ้นโดยพิจำรณำจำกควำมแตกต่ำง
ของผูถู้กสอนเป็นส ำคญั ตลอดจนกำรปรับเปล่ียนรูปแบบและเทคนิคกำรสอนงำนใหม่ๆ 
ให้เหมำะสมและบรรลุผลส ำเร็จของงำนรวมทั้งพฒันำควำมรู้และทกัษะกำรท ำงำนของ
ตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

25 ทกัษะในกำรน ำเสนองำนทกัษะในกำรน ำเสนองำน   ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอขอ้มูลหรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้กบักลุ่มผูฟั้งในระดบัท่ี
แตกต่ำงกนั รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือ
ประกอบกำรน ำเสนองำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

26 กำรบริหำรทรัพยำกรกำรบริหำรทรัพยำกร   กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรท่ีมีอยูแ่ละกำรคำดกำรณ์ถึงทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นจะตอ้งน ำมำใชใ้น
กิจกรรม หรือโครงกำรท่ีก ำหนดขึ้น โดยกำรวำงแผนเพ่ือจดัสรรและใชท้รัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด 

27 ทกัษะในกำรค ำนวณทกัษะในกำรค ำนวณ   ควำมรู้และควำมเขำ้ใจในวิธีกำรและขั้นตอนกำรค ำนวณขอ้มูล รวมทั้งควำมสำมำรถใน
กำรค ำนวณและวิเครำะหข์อ้มูลออกเป็นประเด็นยอ่ยๆ   ตลอดจนกำรน ำขอ้มูลท่ีค ำนวณ
ไดม้ำใชใ้นกำรวำงแผน กำรวิเครำะห์และหำแนวทำงเลือกในกำรแกไ้ขปัญหำต่อไปได ้

28 ทกัษะกำรประนีประนอมทกัษะกำรประนีประนอม   ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดเง่ือนไขหรือผลประโยชนท่ี์จะน ำเสนอให้กบัคู่กรณีทั้ง

ภำยในและ/หรือภำยนอกองคก์ำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรเจรจำต่อรองและ
ประนีประนอมกบัผูอ่ื้นถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บของทั้งสองฝ่ำย 

29 ควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรใช้
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์   

ควำมสำมำรถในกำรประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ และกำรสร้ำงรูปแบบ
ของแบบฟอร์ม เอกสำร และรำยงำนต่ำง ๆ ได ้รวมถึงกำรดึงฐำนขอ้มูลจำกโปรแองคก์ร
คอมพิวเตอร์เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ในกำรท ำงำนอืน่ ๆ ต่อไปได ้



  

30 กำรบริหำรจดักำรกำรบริหำรจดักำร
ฐำนขอ้มูลฐำนขอ้มูล   

ควำมสำมำรถในกำรออกแบบระบบหรือฟังกช์ัน่งำนใหม่ ๆ โดยกำรดึงฐำนขอ้มูลท่ีมีอยู่
มำใชเ้พื่อจดัท ำเอกสำรหรือรำยงำนในรูปแบบที่แตกต่ำงกนัไปตำมควำมตอ้งกำรของ
ผูอ้ื่นได ้ 

31 กำรบริหำรจดักำรรำยงำนกำรบริหำรจดักำรรำยงำน
และเอกสำรและเอกสำร   

ควำมสำมำรถในกำรจดัเตรียมและจดัท ำเอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรน ำโป
รแองคก์รคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรจดัท ำและจดัระบบกำรเกบ็รักษำเอกสำรและ
รำยงำนต่ำง ๆ ได ้

32 ควำมสำมำรถในกควำมสำมำรถในกำรใช้ำรใช้
ภำษำองักฤษภำษำองักฤษ   

ควำมเขำ้ใจศพัทภ์ำษำองักฤษ และควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำองักฤษ (ฟัง พดู อ่ำน 
และเขียน) เพ่ือกำรติดต่อส่ือสำรและกำรโตต้อบทั้งท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและไม่เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

33 กำรใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองมือกำรใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองมือ   กำรจดัหำและเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือประเภทตำ่ง ๆ ได ้รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรใช ้ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรแกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดขึ้นไดจ้ำกกำรใช้
อุปกรณ์ / เคร่ืองมือต่ำง ๆ   

35 ทกัษะในดำ้นกำรเงินทกัษะในดำ้นกำรเงิน   กำรคำดกำรณ์และบริหำรกำรเงินของหน่วยงำนหรือทีมงำน รวมถึงกำรควบคุมดูแลกำร
ใชเ้งินให้เกิดประโยชน์และเป็นตำมงบประมำณท่ีจดัสรรไว ้

34 กำรรวบรวมและวิเครำะห์กำรรวบรวมและวิเครำะห์
ขอ้มูลขอ้มูล   

 กำรออกแบบและกำรพฒันำวิธีกำรหรือเทคนิคในกำรรวบรวมหรือคน้หำขอ้มูล รวมทั้ง
กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยกุตใ์ชใ้นกำรคน้หำและจดัเก็บขอ้มูล  
ตลอดจนกำรวิเครำะหห์ำขอ้สรุปจำกขอ้มูลท่ีรวบรวมไดอ้ยำ่งเป็นระบบ 

35 กำรสัมภำษณ์เพื่อกำรกำรสัมภำษณ์เพื่อกำร
คดัเลือกคดัเลือก   

 กำรก ำหนดควำมสำมำรถและทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนนั้น รวมทั้งกำรบริหำรและควบคุมงบประมำณท่ีใชใ้นกำร
คดัเลือกผูส้มคัรแต่ละคร้ัง 

36 ทกัษะในกำรใชภ้ำษำทกัษะในกำรใชภ้ำษำ   ควำมสำมำรถในกำรเลือกใชค้  ำพดูและส ำนวนภำษำในกำรน ำเสนองำนใหเ้หมำะสมกบั
เน้ือหำในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรเลือกใชศ้พัทเ์ทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สำยงำนของตนและสำยอื่น ๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 

38 กำรบริหำรงำนส ำนกังำน/
ธุรกำร 

ควำมสำมำรถในกำรจดัหำ จดัเตรียม เก็บและบ ำรุงรักษำขอ้มูล เอกสำร และอุปกรณ์ต่ำง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรสนบัสนุนควำมตอ้งกำรขององคก์รและหน่วยงำนได ้

39 กำรบริหำรโครงกำรกำรบริหำรโครงกำร    กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร (Action Plan) และทรัพยำกรต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นโครงกำร  
รวมทั้งกำรน ำแผนปฏิบติักำรดงักล่ำวไปประยกุตใ์ช ้(Implementation Plan)  
ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของโครงกำร 

42 กำรวิเครำะห์ทำงสถิติกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ  ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐำนในกำรวิเครำะหข์อ้มูลทำง
สถิติ รวมทั้งสำมำรถน ำสถิติท่ีเหมำะสมมำใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มูลได ้ตลอดจน
สำมำรถแปลและสรุปผลขอ้มูลจำกกำรวิเครำะห์ดว้ยหลกักำรทำงสถิติ 

43 ทกัษะดำ้นชุมชนสัมพนัธ์ 
 

กำรวำงแผนและก ำหนดขั้นตอนกำรพฒันำโครงกำร เพื่อก่อใหเ้กิดสังคมกำรวำงแผนและก ำหนดขั้นตอนกำรพฒันำโครงกำร เพื่อก่อใหเ้กิดสังคม
ภำยในโครงกำรท่ีมีควำมอบอุ่น เขม็แขง็ และมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดี ตลอดจนภำยในโครงกำรท่ีมีควำมอบอุ่น เขม็แขง็ และมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดี ตลอดจน
ดูแลในเร่ืองควำมปลอดภยัและควำมเรียบร้อยใหส้อดคลอ้งต่อสภำวกำรณ์ดูแลในเร่ืองควำมปลอดภยัและควำมเรียบร้อยใหส้อดคลอ้งต่อสภำวกำรณ์
ต่ำงๆ ท่ีมีกำรเปล่ียนแปต่ำงๆ ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อก่อให้เกิดลง พร้อมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อก่อให้เกิด
ควำมร่วมมือระหวำ่งองคก์ำรกบัสมำชิกโครงกำรเป็นอยำ่งดีควำมร่วมมือระหวำ่งองคก์ำรกบัสมำชิกโครงกำรเป็นอยำ่งดี   

46 ทกัษะกำรบริหำรงำนจดัซ้ือ กำรอธิบำยไดถึ้งแนวคิด หลกักำร และขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้นงำนจดัซ้ือ กำรอธิบำยไดถึ้งแนวคิด หลกักำร และขั้นตอนกำรท ำงำนในดำ้นงำนจดัซ้ือ 



  

รวมทั้งกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรจดัซ้ือใหมี้ควำมถูกตอ้งทั้รวมทั้งกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรจดัซ้ือใหมี้ควำมถูกตอ้งทั้ งในดำ้นงในดำ้น
ปริมำณ คุณภำพ รำคำ ระยะเวลำ และแหล่งผูข้ำย ตลอดจนกำรปรับปรุงปริมำณ คุณภำพ รำคำ ระยะเวลำ และแหล่งผูข้ำย ตลอดจนกำรปรับปรุง
ขั้นตอนงำนจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุดขั้นตอนงำนจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด  

47 ทกัษะกำรติดต่อประสำนงำน กำรติดต่อเพื่อรับและส่งขอ้มูล ข่ำวสำร หรืองำนกบัผูอ่ื้นทั้งภำยในและภำยนอกกำรติดต่อเพื่อรับและส่งขอ้มูล ข่ำวสำร หรืองำนกบัผูอ่ื้นทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนไดถู้กตอ้งครบถว้นทนัตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมหน่วยงำนไดถู้กตอ้งครบถว้นทนัตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมทั้งแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่ำวสำรและใหค้  ำแนะน ำแก่ผูอ่ื้นถึงเทคนิคหรือวิธีกำรติดต่อส่ือสำรไดอ้ยำ่งมีข่ำวสำรและใหค้  ำแนะน ำแก่ผูอ่ื้นถึงเทคนิคหรือวิธีกำรติดต่อส่ือสำรไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพประสิทธิภำพ  

48 ทกัษะดำ้นเลขำนุกำร ควำมสำมำรถในกำรจดัพิมพเ์อกสำร จดหมำยโตต้อบ  อ ำนวยควำมสะดวกควำมสำมำรถในกำรจดัพิมพเ์อกสำร จดหมำยโตต้อบ  อ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่ผูบ้ริหำรขององคก์ำรและผูม้ำติดต่องำน ตลอดจนช่วยแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่ผูบ้ริหำรขององคก์ำรและผูม้ำติดต่องำน ตลอดจนช่วยแกไ้ขปัญหำ
อุปสรรคอุปสรรคในกำรบริหำรจดักำรใหเ้ป็นไปดว้ยควำมรวดเร็วและรำบร่ืน ในกำรบริหำรจดักำรใหเ้ป็นไปดว้ยควำมรวดเร็วและรำบร่ืน   

49 ควำมละเอียดรอบคอบควำมละเอียดรอบคอบ   ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนงำน และกำรวิเครำะห์ถึงปัญหำหรืออปุสรรคท่ีอำจจะ
เกิดขึ้นไวล่้วงหนำ้เสมอ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบขอ้มูลและรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ทั้งของตนเองและผูอ่ื้นได ้

50 มนุษยมนุษยสัมพนัธ์สัมพนัธ์  ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นกบับุคคลต่ำง ๆ ทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกองคก์ำร เพื่อเป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกนัและเพื่อผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นทั้งในระดบับุคคล หน่วยงำนและองคก์ำร 

61 กำรควบคุมอำรมณ์และกำรควบคุมอำรมณ์และ
บุคลิกภำพบุคลิกภำพ   

ควำมสำมำรถในกำรบริหำร จดักำร และควบคุมอำรมณ์และบคุลิกภำพท่ีแสดงออกได้
อยำ่งเหมำะสมทั้งของตนเองและของผูอ่ื้นไดใ้นสถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั
ไป 

61 ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ 
 

กำรน ำเสนอควำมคิดริเร่ิมเพื่อสร้ำงสรรคง์ำนใหม่ๆ  ซ่ึงน ำไปสู่กำรออกแบบกำรน ำเสนอควำมคิดริเร่ิมเพื่อสร้ำงสรรคง์ำนใหม่ๆ  ซ่ึงน ำไปสู่กำรออกแบบ
ผลงำนท่ีมีควำมแปลกใหม่ ทนัยคุสมยัเพิ่ผลงำนท่ีมีควำมแปลกใหม่ ทนัยคุสมยัเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรตลำดและมประสิทธิภำพทำงกำรตลำดและ
กำรขำย รวมถึงกำรส่งเสริมภำพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ำรกำรขำย รวมถึงกำรส่งเสริมภำพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ำร   

57 ควำมคิดเชิงกลยทุธ์ ควำมเขำ้ใจในทิศทำง เป้ำหมำย และกลยทุธ์ของหน่วยงำนและองคก์ำร พร้อมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน และด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งและรองรับกบั
กลยทุธ์ทั้งของหน่วยงำนและองคก์ำร 

57 ควำมคิดเชิงวิเครำะห์  
 

ควำมเขำ้ใจในกำรก ำหนด วิธีกำรรวบรวมประเด็น เหตุกำรณ์ หรือปัญหำท่ีควำมเขำ้ใจในกำรก ำหนด วิธีกำรรวบรวมประเด็น เหตุกำรณ์ หรือปัญหำท่ี
เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลกักำรในกำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ และแยกแยะแจกแจงเกิดขึ้น รวมทั้งมีหลกักำรในกำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ และแยกแยะแจกแจง
ขอ้มูลออกเป็นปัจจยัยอ่ย ๆ เช่น สำเหตุ ผลลพัธ์ ผลกระทบ ขอ้เสนอแนะ ขอ้มูลออกเป็นปัจจยัยอ่ย ๆ เช่น สำเหตุ ผลลพัธ์ ผลกระทบ ขอ้เสนอแนะ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ไดอ้ยำ่งเป็นระบบตน้ ไดอ้ยำ่งเป็นระบบ   

60 กำรเรียนรู้และพฒันำอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

กำรต่ืนตวัต่อกำรศึกษำหำควำมรู้ใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงพฒันำตนเองให้มีควำมรู้และเพ่ิมขดี
ควำมสำมำรถให้แก่ตนเองอยำ่งตอ่เน่ืองตลอดเวลำ 

61 จิตส ำนึกดำ้นบริกำร กำรให้ควำมส ำคญักบัลูกคำ้ทั้งภำยในและภำยนอก โดยตอบสนองควำมตอ้งกำรและสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้กบัลูกคำ้อยูใ่นระดบัสูงอยูเ่สมอ ดว้ยมำตรฐำนกำรให้บริกำรท่ีดี 

57 ควำมน่ำเช่ือถือได ้ ควำมสำมำรถในกำรรับผิดชอบงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยให้บรรลุผลส ำเร็จ รวมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ สืบคน้ และคน้หำขอ้มูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ 
เพื่อท่ีจะให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ และตรงประเดน็แก่ผูอ่ื้นทั้งภำยในและ



  

ภำยนอกองคก์ำร 

58 จิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภำพและควำมปลอดภยั 

กำรตระหนกัในควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำน โดยปฏิบติั
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและวิธีกำรท่ีก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

ท่ี   261 /2563 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
***************************************** 

 

  เพื่อเป็นกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร อนัเป็นกำรรองรับกำรพฒันำระบบคุณภำพขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน  ฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยท่ีชดัเจนส ำหรับกำรพฒันำคุณภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง  และ
จริงจัง   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน  จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  ตำมรำยช่ือและ
ต ำแหน่งดงัต่อไปน้ี 
 

1.  นำยอ ำนวย  ทนสระนอ้ย ต ำแหน่งปลดั อบต.  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงอจัฉรำ  พิพฒัน์ศกัด์ิภกัดี ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ส ำนกังำนปลดั กรรมกำร 
3.  นำงจนัทร์จิรำ    แขกระโทก ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั   กรรมกำร 
4.  นำงสำวอนนัตญำ   ศิริรัตน์ ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง กรรมกำร 
5.  นำยอ ำนำจ  ปรำบมะเริง ต ำแหน่ง หวัหนำ้ส ำนกัปลดั กรรมกำร 
6. นำงสำวนนัชิตำ  สุวะ ต ำแหน่ง  ผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ กรรมกำร 
7. นำยนรินทร์  หมอไทย  ต ำแหน่ง  ผูอ้  ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม  กรรมกำร 
8.  นำงสำววำสนำ  ปุริธรรมเม ต ำแหน่งนกัทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 

 ทั้งน้ี    ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
    

 สั่ง  ณ  วนัท่ี    5   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2563 
 

                      
           (นำยสุริยะ  เลียนอยำ่ง) 
                      นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน



  

(สำเนา) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
วันท่ี  5 ตุลาคม  2563 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 
ล ำดบั ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 
1 นำยอ ำนวย  ทนสระนอ้ย ประธำนกรรมกำร อ ำนวย  ทนสระนอ้ย  
2 นำงอจัฉรำ  พิพฒัน์ศกัด์ิภกัดี กรรมกำร อจัฉรำ  พิพฒัน์ศกัด์ิภกัดี  
3 นำงจนัทร์จิรำ    แขกระโทก กรรมกำร จนัทร์จิรำ    แขกระโทก  
4 นำงสำวอนญัตญำ    ศิริรัตน์ กรรมกำร อนญัตญำ    ศิริรัตน์  
5 นำยอ ำนำจ  ปรำบมะเริง กรรมกำร อ ำนำจ  ปรำบมะเริง  

6 นำงสำวนนัชิตำ  สุวะ กรรมกำร นนัชิตำ  สุวะ  
7 นำยนรินทร์  หมอไทย กรรมกำร นรินทร์  หมอไทย  

8 นำงสำววำสนำ  ปุริธรรมเม กรรมกำร/เลขำนุกำร วำสนำ  ปุริธรรมเม  
 
เร่ิมประชุมเวลำ    10.00  น.เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นำยอ ำนวย  ทนสระนอ้ย  ประธำนในท่ีประชุมกล่ำวเปิด
กำรประชุมตำมระเบียบวำระ  ดงัน้ี 
ระเบียบวำระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธำนแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี  2 เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
   รับรองดว้ยคะแนนเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวำระท่ี  3 เร่ืองกำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร เรียนท่ำนปลดั  และคณะกรรมกำรทุกท่ำน  ท่ีไดเ้ชิญท่ำนมำประชุมในวนัน้ีก็เพื่อ 

จดัท ำแผนพฒันำบุคลำกร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
ผมในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ  ขอเรียนเชิญท่ำนปลดั อบต. ในฐำนะ
ประธำนกรรมกำรฯไดช้ี้แจงรำยละเอียดคะ 

ประธำนกรรมกำรฯ เรียนคณะกรรมกำรทุกท่ำน  ผมในฐำนะประธำนกรรมกำรจดัท ำแผนพฒันำ 
บุคลำกร  ไดม้อบหมำยใหห้วัหนำ้ส่วน แต่ละส่วน  ไดจ้ดัท ำและส่งแผนพฒันำ
บุคลำกรท่ีจะอบรมในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 มำแลว้ และในวนัน้ีเรำจะน ำมำ
พิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอีกรอบหน่ึง ซ่ึงกำรอบรมนั้น  แยก
เป็นหลกัสูตรของกรม  และหลกัสูตรอ่ืน  ดงัน้ี 



  

-2- 
1.  ในส่วนของกำรอบรมหลกัสูตรของกรมหำกมีโครงกำรอบรมก็ตอ้งส่ง
พนกังำนเขำ้รับกำรอบรมหลกัสูตรตลอดปีงบประมำณ 

ในส่วนของส ำนกัปลดัประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ท่ี  ดงัน้ี 
1. ปลดั อบต.อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน มี.ค.– พ.ค.64 
2. นกัวิเครำะห์ฯ อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ก.ค.-ก.64 
3. บุคลำกร อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน มี.ค.– พ.ค.64 
4. นิติกร อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.64 
5. นกัพฒันำชุมชนอบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน          

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

ธ.ค. 53- ก.พ.63 
เลขำนุกำรฯ  ล ำดบัต่อไปขอเชิญผูอ้  ำนวยกำรกองคลงัค่ะ 
หวัหนำ้ส่วนกำรคลงั เรียนประธำนท่ีประชุมและคณะกรรมกำรทุกท่ำน  ในส่วนของส่วนกำรคลงัมี 

แผนพฒันำบุคลำกร ดงัน้ี 
1.  ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน  
พ.ค.-มิ.ย. 64 
2.  เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี  อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วง
เดือน มิ.ย.-ก.ค. 64 
3.  เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้ อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วง
เดือน  ส.ค.-ก.ย. 64 
4.  เจำ้หนำ้ท่ีจดัเก็บรำยได ้อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน 
ส.ค.-ก.ย.64 
5. เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุอบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.63 

เลขำนุกำรฯ  ล ำดบัต่อไปขอเชิญผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำงค่ะ 
หวัหนำ้ส่วนโยธำ เรียนประธำนท่ีประชุมและคณะกรรมกำรทุกท่ำน  ในส่วนของส่วนโยธำมี 

แผนพฒันำบุคลำกร ดงัน้ี 
1.  ผูอ้  ำนวยกำรช่ำง อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน  

 มี.ค.-เม.ย. 64 
2.  เจำ้พนกังำนธุรกำร  อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ม.ค.-
มี.ค. 64 
3.  นำยช่ำงโยธำ  อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.  
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เลขำนุกำรฯ  ล ำดบัต่อไปขอเชิญกองกำรศึกษำค่ะ 
นกัวิชำกำรศึกษำ  เรียนประธำนท่ีประชุมและคณะกรรมกำรทุกท่ำน  ในกองกำรศึกษำฯ  มี 

แผนพฒันำบุคลำกร ดงัน้ี  
1.  นกัวิชำกำรศึกษำ อบรมในหลกัสูตรของกรม มีแผนช่วงเดือน  
ต.ค.-ก.ย.63 

เลขำนุกำรฯ  2. ในส่วนของหลกัสูตรของสถำบนัอ่ืนคงตอ้งดูตำมควำมจ ำเป็นและควำม 
เหมำะสมในแต่ละหลกัสูตรดว้ย  ซ่ึงหลกัสูตรของสถำบนัอ่ืนเรำจะท ำแผนพฒันำ
บุคลำกรใหค้รอบคลุมไวทุ้กเดือนถำ้หลกัสูตรใดมีควำมจ ำเป็นและเหมำสมเรำก็
จะส่งบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้รับกำรอบรม 

ประธำนฯ  ตำมท่ีทุกส่วนไดเ้สนอแผนพฒันำบุคลำกรต่อท่ีประชุมแลว้  มีกรรมกำรท่ำนใดจะ 
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หำกไม่มี  ก็จะขอมติในท่ีประชุม 

ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นชอบในกำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ.  2564  ตำมท่ีเสนอมำ  และมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรรวบรวมและจดัท ำเป็น
รูปเล่ม  แจกจ่ำยใหค้ณะกรรมกำรทุกท่ำนดว้ย 

เลขำนุกำรฯ  รับทรำบ 
    
ประธำนฯ  ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีไดเ้ขำ้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  และขอปิดกำรประชุมเพียงเท่ำน้ี 
ปิดประชุมเวลำ   12.00  น. 
 
                     (ลงช่ือ)  วำสนำ  ปุริธรรมเม  ผูจ้ดรำยงำนกำรประชุม 
               (นำงสำววำสนำ  ปุริธรรมเม) 
                         กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 
(ลงช่ือ)     อ ำนวย  ทนสระนอ้ย     ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 
 (นำยอ ำนวย  ทนสระนอ้ย) 
                ประธำนกรรมกำร  

 
 
 
 
 



  

คำนำ 
 

 แผนพฒันำบุคลำกร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหิน
โคน    เล่มน้ี  จดัท ำขึ้นเพื่อใชใ้นกำรประกำอบกำรวำงแผนพฒันำบุคลำกรในหน่วยงำนขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลหินโคน  เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์  พิจำรณำ  จดับุคลำกรเขำ้รับกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวน
ควำมรู้  เพื่อน ำมำใช้เป็นหลกั และแนวทำงในกำรปฏิบติังำนไดถู้กตอ้งตำมระเบียบและมีประสิทธิภำพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำน 

 อย่ำงไรก็ตำมแผนพฒันำบุคลำกรเล่มน้ี เป็นเพียงกำรวำมแผนไวล้่วงหน้ำ ซ่ึงอำจมีกำร
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น   แผนจะบรรลุตำมวตัถุประสงคเ์พียงใดก็ขึ้นอยูก่บักำร
น ำไปปฏิบติั  คณะผูจ้ดัท ำหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่แผนเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำนอยำ่งมำก 
 
 
                    คณะผูจ้ดัท ำ 

       องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
บทน ำ                1 
แผนพฒันำบุคลำกร               4 

- สภำพทัว่ไป                      4 
- ศกัยภำพในต ำบล                     5 
- รำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล                   6 
- ตำรำงแผนพฒันำบุคลำกร 

แนวทำงกำรพฒันำบุคลำกร          9
       -     ส ำนกัปลดั  

- กองคลงั  
- กองช่ำง  
- กองกำรศึกษำ  
- กองสวสัดิกำรสังคม  
-  แผนพฒันำพนกังำน          

ภำคผนวก 
-  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกร 

   - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ 


