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1. หลกัการและเหตุผล  
การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รทีม่ศีกัยภาพ สามารถแขง่ขนัได ้ทัง้ในระดบัพืน้ที ่และระดบัสากล เป็น

สิง่ทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในปัจจุบนั ซึง่เป็นยุคแห่งการแขง่ขนัไรพ้รมแดน (Globalization) โดยตอ้งอาศยั
ความรู ้ความสามารถของบุคลากร องคค์วามรู ้และการบรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะ
ช่วยใหอ้งคก์รมกีารพฒันาสู่ความเป็นเลศิได ้

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัสระแก้ว เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกบั
การบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล ลงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2545  และที่แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการพฒันาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารบัราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏบิตัเิพื่อให้รู้ระเบยีบแบบแผน ของทางราชการ หลกัและวธิปีฏบิตัริาชการ บทบาท และหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏบิตัตินเพื่อเป็น
พนักงานส่วนต าบลทีด่ี โดยองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ต้อง ด าเนินการพฒันาใหค้รบถ้วนตามหลกัสูตรทีค่ณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ก าหนด เช่น การพฒันา ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏบิตัริาชการ ให้ใช้วธิกีาร
ฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรอืการพฒันาตนเอง ก็ได้ หากองค์การบรหิารส่วนต าบลมีความ
ประสงคจ์ะพฒันาเพิม่เตมิ ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการพฒันาของแต่ละ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกใ็หก้ระท าได้ 
ทัง้นี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลกัสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็น
หลกัสูตรหลกั และเพิม่เตมิหลกัสตูรตามความจ าเป็นทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลพจิารณา เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม การ
พฒันาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานในหน้าที่ ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามารถ เลอืกใชว้ธิกีารพฒันา
อื่นๆ ได ้และอาจกระท าไดโ้ดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ส านักงาน คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) องค์การบรหิารส่วนต าบลต้นสงักดั หรอืส านักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตน้สงักดั หรอืองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตน้สงักดั ร่วมกบัส่วน
ราชการอื่นหรอืภาคเอกชนกไ็ดแ้ละตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัสระแก้ว  ดงักล่าว ก าหนดให้
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร เพื่อเพิม่พูนความรู้ ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรมและจรยิธรรม 
อนัจะท าใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต าแหน่งนัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
   ในการจดัท าแผนการพฒันาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพฒันา
พนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนกังานสว่นต าบล มรีะยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอตัราก าลงัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลนัน้  ๆ         
   เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางดงักล่าว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั
สระแก้ว  จงึไดจ้ดัท าแผนการพฒันาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การ พฒันาบุคลากรและเป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิาร อกีทัง้ยงัเป็นการ พฒันาเพื่อเพิม่พนูความรู้ 
ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากร อกีทางหนึ่งดว้ย 
 
2. ความหมายของการพฒันาบุคลากร 
  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาบุคลากร 
ว่าเป็นการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มคีวามรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานที่ปฏบิตัหิรอืงานที่จะปฏบิตั ิ
หรอืใหม้คีวามรูค้วามสามารถสูงขึน้ ซึ่งในการพฒันาบุคลากรนัน้ปกตจิะมวีตัถุประสงค์ 2 ประการ คอืเพื่อใหบุ้คลากรมี
ความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

สมาน รงัสโิยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพฒันาบุคลากร หมายถงึการด าเนินการ 



เกี่ยวกบัการส่งเสรมิให้บุคคลมคีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะในการท างานทีด่ขีึ้นตลอดจนมทีศันคตทิี่ดใีนการท างาน
อนัจะเป็นผลใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ การพฒันาบุคคลเป็นกระบวนการทีจ่ะเสรมิสรา้งและเปลีย่นแปลง
ผูป้ฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ อุปนิสยั ทศันคตทิีด่ ีและวธิใีนการท างานอนัจะน าวธิไีปสู่
ประสทิธภิาพในการท างาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่าง ๆ ที่
ด าเนินการเพื่อใหผู้ท้ี่ไดร้บัการบรรจุเขา้ท างานในองคก์รนัน้อยู่แลว้ได้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถท างานในหน้าที่ที่
ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างเตม็ที ่
  โดยสรุปแลว้ การพฒันาบุคลากร คอืการ ด าเนินการเพื่อใหบุ้คลากร ไดร้บัการพฒันาความรู้
ความสามารถ เพือ่ใหเ้หมาะสมในการน าไปปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ  
 
 
 
 
 
 
3. วตัถปุระสงคใ์นการจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล 

3.1 เพือ่พฒันาพนกังานสว่นต าบล ใหม้สีมรรถนะดา้นความคดิ มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นคนด ีมจีติส านึกในการพฒันา
ตนเองเพือ่ใหรู้ว้ธิคีดิอย่างมรีะบบ รูว้ธิคีดิทีถู่กตอ้ง มทีกัษะในการใชค้วามคดิ (Conceptual Skills) เพือ่การบรหิารและ
การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธผิล 
 3.2 เพื่อพฒันาพนักงานส่วนต าบล ให้มสีมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมัน่ที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสทิธผิล 
 3.3 เพื่อพฒันาพนักงานส่วนต าบล ให้มสีมรรถนะด้านงาน มุ่งมัน่ที่จะเป็นคนเก่ง มทีกัษะในการบรหิารและ
ปฏบิตังิาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบรหิารและปฏบิตังิานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นไทร และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตรก์รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
เพื่อใหม้คีวามพรอ้มในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตรข์องกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้การบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและ
ประสานงานขบัเคลื่อนยุทธศาสตรใ์นสว่นราชการต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  
 

4. เป้าหมายในการพฒันา 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากร ไดร้บัการพฒันาการเพิม่พูนความรู ้ ความสามารถ ทกัษะ คุณธรรมและ จรยิธรรมใน
การปฏบิตังิาน ในปี 2561 – 2563  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทัง้หมด 
 4.2 เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ในปีงบประมาณ  2561 -2563  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 90 จากจ านวนพนกังานทีไ่ดร้บัการพฒันา 

 4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง มบีุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการปฏบิตังิาน และ

ผลกัดนัใหก้ารบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้งบรรลุตามเป้าหมาย 
 

 5. ขอบเขตและแนวทางในการจดัท าแผนการพฒันาพนักงานส่วนต าบล  
  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล  

ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ตามค าสัง่ องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง ที่  215/2560 ลงวนัที่  1 
มถิุนายน  2560  ประกอบดว้ย   

- นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   ประธานกรรมการ  
- ปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบล     กรรมการ 



- หวัหน้าสว่นราชการ    กรรมการ 
- หวัหน้าส านกัปลดั    กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดงักล่าวขา้งต้น  ร่วมพจิารณาจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบลของบุคลากรใน

สงักดั  ใหค้รอบคลุม ดงันี้ 
 5.1 ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาหลกัสูตรการพฒันา วธิกีารพฒันา ระยะเวลาและงบประมาณในการ 

พฒันาพนักงานส่วนต าบล ให้มคีวามสอดคล้องกบัต าแหน่งและระดบัต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบ
แผน อตัราก าลงั 3 ปี  

  5.2 พจิารณาหลกัสูตร ที่บุคลากรในสงักดั ต้องได้รบัการพฒันาความรู้ ความสามารถใน หลกัสูตรใด
หลกัสตูรหน่ึง หรอืหลายหลกัสตูรอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้หรอืตามทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เหน็สมควร อาจประกอบดว้ย  

   (1) หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตัริาชการ  
   (2) หลกัสตูรการพฒันาเกีย่วกบังานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  
   (3) หลกัสตูรความรู ้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลกัสตูรดา้นการบรหิาร  
   (5) หลกัสตูรดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม  
 
 
 
 
 
 
  5.3 พจิารณาหาวธิีการพฒันาบุคลากร วธิีใดวธิีหนึ่งหรอืหลายวธิีก็ได้ ตามความจ าเป็น และความ

เหมาะสม อาจประกอบดว้ย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศกึษาหรอืดงูาน  
  (4) การประชุมเชงิปฏบิตักิาร หรอืการสมัมนา  
  (5) การสอนงาน การใหค้ าปรกึษาหรอืวธิกีารอื่นทีเ่หมาะสม  

  5.4 พจิารณาจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการพฒันา ในแต่ละหลกัสูตร หรอืแต่ละวธิกีารส าหรบั
การพฒันาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพฒันาพนักงานส่วนต าบล ใหค้รอบคลุมโดยค านึงถงึความประหยดัคุ้มค่า 
เพือ่ใหก้ารพฒันาบุคลากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ  

 5.5 พจิารณาก าหนดแนวทางการพฒันาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลกัที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิราชการ 
ใหก้บับุคลากรในสงักดั อย่างน้อยควรประกอบดว้ย 

  (1) การมุ่งผลสมัฤทธิ ์
  (2) การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม 
  (3) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
  (4) การบรกิารเป็นเลศิ 
  (5) การท างานเป็นทมี 
 5.6 พจิารณาจดัการเรยีนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบรหิารส่วนต าบล     

โคกป่ีฆอ้ง  เพื่อใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้(learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพื่อสบืคน้หาความรูใ้หม่ 
ๆ     ในตวับุคลากร และน ามาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั 

  
 6. ขัน้ตอน ในการจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล 
  ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล  
    6.1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาพนกังานสว่นต าบล  

   6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางในการพฒันาบุคลากรในสงักดั ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง  



   6.1.3 เพือ่จดัท าร่างแผนพฒันาพนกังานสว่นต าบล ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 
และสง่คณะกรรมการเพือ่พจิารณาปรบัแต่งร่างแผนพฒันาพนกังานสว่นต าบล 

   6.1.4 จดัสง่แผนพฒันาพนกังานสว่นต าบล ขอความเหน็ชอบคณะกรรมการพนกังานสว่น
ต าบลจงัหวดัสระแกว้ ใหค้วามเป็นชอบ พรอ้มแผนอตัราก าลงั 3 ปี  

   6.1.5 ประกาศใชแ้ผนพฒันาพนกังานสว่นต าบล และจดัสง่แผน ให้ อ าเภอ และจงัหวดั และ
สว่นราชการในสงักดั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดในการจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

• วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
อบต.โคกป่ีฆอ้ง 
 

• นโยบายการพฒันา
พนักงานส่วนต าบล 

 
• การพฒันาแผนงาน 
 
• เป้าหมายของ อบต. 

ประจ าปี 2561 -2563 
 

• บทบาท อ านาจ
หน้าทีข่อง อบต.โคก
ป่ีฆอ้ง 

 
• ผลการประเมนิ

สมรรถนะของ

✓ วเิคราะห์
ยุทธศาสตร ์
อบต. 

• แผนพฒันา
พนักงานส่วน
ต าบล อบต.โคก
ป่ีฆอ้ง ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 -2563 

✓ พนกังานส่วน
ต าบลสงักดั 
อบต.โคกป่ีฆอ้ง 
ไดร้บัการพฒันา
ตามแผนฯ ✓ วเิคราะห ์SWOT

สภาพแวดลอ้ม
ภายในภายนอก 

✓ ก าหนด
เป้าหมายการ
พฒันาพนักงาน
ส่วนต าบล 

✓ ก าหนด
รายละเอยีด
แผนงาน

Impact 

พนักงานส่วนต าบล
ทุกระดบัมสีมรรถนะ
ดา้นการปฏบิตังิาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาพนักงานส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 
  

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1  
การพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากร 

กลยุทธท่ี์ 1 พฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั
สมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน 
กลยุทธท่ี์ 2 สง่เสรมิและสนับสนุนการพฒันา
บุคลากรเพือ่รองรบัความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธท่ี์ 3 สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
บุคลากรทุกระดบั 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
การพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนด ี

กลยุทธท่ี์ 1 พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนมคีวามรู้
คู่ความด ี



กลยุทธท่ี์ 2 สง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีุณธรรมจรยิธรรม
ในการปฏบิตังิาน 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
การพฒันาบุคลากรเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง 

กลยุทธท่ี์ 1 พฒันาบุคลากร ใหย้อมรบัการการ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในองคก์ร ในอนาคต  
กลยุทธท่ี์ 2 สง่เสรมิและพฒันาใหบุ้คลากรร่วมมอื
กบัเครอืขา่ย หน่วยงานรฐั เอกชน และภาพ
ประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  
การสรา้งวฒันธรรมในองคก์รใหม้กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละร่วมกนัพฒันา 

กลยุทธท่ี์ 1 สง่เสรมิใหบุ้คลากรยอมรบัในผลงาน
ของคนอื่นและปรบัปรุงแกไ้ขในผลงานของตน 
กลยุทธท่ี์ 2 สง่เสรมิกระบวนการจดัการเรยีนรู้
ร่วมกนัภายในองคก์ร ทุกวาระ (KM) เพือ่เป็น
เครื่องมอืในการพฒันาศกัยภาพและความสามารถใน
การปฏบิตังิาน 
  
 
 

  
 
 
 
8. ปัญหาและแนวทางในการพฒันาพนักงานส่วนต าบล 
 การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมอืในการประเมนิสถานการณ์ ส าหรบั
องคก์ร  ซึ่งช่วยผูบ้รหิารก าหนด  จุดแขง็ และ จุดอ่อน ขององคก์ร จากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บรหิารรู้จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ของ
องคก์ร ซึง่จะช่วยใหท้ราบว่าองคก์รไดเ้ดนิทางมาถูกทศิและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยงับอกไดว้่าองคก์รมแีรงขบัเคลื่อน 
ไปยงัเป้าหมายได้ดหีรอืไม่  มัน่ใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยงัมปีระสทิธิภาพอยู่  มจุีดอ่อนที่จะต้อง
ปรบัปรุงอย่างไร  ซึง่การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม   SWOT Analysis มปัีจจยัทีค่วรน ามาพจิารณา  2  สว่น  ดงันี้    

1. ปัจจยัภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรพัยากรบุคคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยุทธ ์                      

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถงึ จุดดอ้ยหรอืจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน  เป็น ปัญหาหรอืขอ้บกพร่อง

ทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ขององคก์ร ซึง่องคก์รจะตอ้งหาวธิใีนการแกปั้ญหานัน้     
2. ปัจจยัภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถงึ โอกาส  เป็นผลจากการทีส่ภาพแวดลอ้ม ภายนอกขององคก์รเอือ้ประโยชน์หรอื

ส่งเสรมิการ ด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้ เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 



แต่จุดแขง็นัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน  ผูบ้รหิารที่ดจีะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใชป้ระโยชน์
จากโอกาสนัน้ 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นตอ้งปรบักลยุทธใ์หส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรค ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดจ้รงิ  
  
 

วิเคราะห์ปัจจยัภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบล 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 

 
จดุแขง็   S 

 
1. บุคลากรมกีารท างานเป็นทีม และสามคัคี

กนั 
2. บุคลากรมจีติบรกิาร 
3. บุคลากรมคีวามสมานฉนัทภ์ายในองคก์ร 
4. ผูบ้รกิารปกครองแบบครอบครวั 
5. สภาพแวดลอ้มเหมาะสมและบรรยากาศด ี
6. รบัฟังความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
7. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรบัการเปลีย่นแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่อง

อ านวยความสะดวกทัว่ถงึ 
9. ขอบเขตการท างานมคีวามชดัเจน 
 

จดุอ่อน   W 
 

1. ขาดฐานขอ้มลูทีย่อมรบัน่านบัถอื 
2. ท างานแทนกนัไม่ได ้
3. ขาดการประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
4. บุคลากรขาดทกัษะในการท างาน 
5. ขาดการวางแผนในการพฒันาองคก์ร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกนัในองคก์ร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการ

เรยีนรูแ้ละพฒันางาน 

โอกาส   O 
 

1. อบต.โคกป่ีฆ้อง ให้โอกาสในการพัฒนา
ตนเองดา้นการปฏบิตังิาน 

2. มรีะบบสารสนเทศทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน 
3. มอีิสระในการแสดงความคดิเห็นและเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมสีว่นร่วม 
4. อบต.โคกป่ีฆอ้ง ใหค้วามส าคญัต่องานการ

เจา้หน้าที ่ 
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอก

อย่างด ี
 

ข้อจ ากดั  T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่
เขา้ใจขัน้ตอนการปฏิบตังิานของงานการ
เจา้หน้าที ่

2. นโยบายรฐั มกีารเปลีย่นแปลงบ่อยครัง้ 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือ

ซกัซ้อม ไม่มคีวามชดัเจน ขาดแนวทางใน
การด าเนินการทีถู่กตอ้ง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพฒันา 
1. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ไดย้ดึหลกัสมรรถนะหลกัทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัริาชการ ของ

บุคลากรทุกระดบัชัน้ มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพฒันาบุคลากรในสงักดั ซึ่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง   
ไดป้ระกาศใชเ้ป็นตวัก าหนดในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นต าบลทุก  6 เดอืน ดงันี้ 

❖ การมุ่งผลสมัฤทธิ ์
❖ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม 
❖ ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
❖ การบรกิารเป็นเลศิ 
❖ การท างานเป็นทมี 

2. ต าแหน่ง บรหิารงานทอ้งถิน่และอ านวยการทอ้งถิน่  เป็นสายงานของผูบ้รหิาร องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ไดก้ าหนด แนวทางการส าหรบัการพฒันาเพือ่ท าหน้าทีผู่บ้รหิารทีด่ใีนปัจจุบนัและอนาคต พรอ้ม
กบัเตรยีมก้าวขึน้เป็นผูบ้รหิารระดบัมอือาชพี  ดงันี้ 

❖ การเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง 
❖ ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
❖ ความสามารถในการพฒันาคน 
❖ การคดิเชงิกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บรหิารท้องถิน่  อ านวยการท้องถิน่  องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโคกป่ีฆอ้ง ไดก้ าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดบัทีด่ ารงต าแหน่งอยู่ , ตาม
สายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ในเรื่องของการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี และตอ้งด าเนินการทุก  6 เดอืน  
เช่นกนั  

 
 

9. การจดัท าแผนพฒันาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
 แผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถงึ กรอบหรอืแนวทางทีจ่ะช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบตัิงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมวีตัถุประสงค์หลกัในการ
พฒันาจุดอ่อน (weakness) และเสรมิจุดแขง็ (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพฒันารายบุคคล หรอืเรยีกสัน้ 
ๆ ว่า IDP จงึเป็นแผนส าหรบัการพฒันาบุคลากรเพื่อเตรยีมความพรอ้มใหม้คีุณสมบตัิ ความสามารถ และศกัยภาพใน
การท างานส าหรบัต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  หรอืตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้งก าหนดขึน้  
 ดังนัน้ IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal) เพื่อการเลื่อน
ต าแหน่งงานหรอืการปรบัเงนิเดอืนและการใหผ้ลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  แต่เมื่อไดม้กีารด าเนินกจิกรรมตามกรอบ 
IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑข์ัน้พืน้ฐานของระดบัความรู ้ความสามารถ หรอืสิง่ทีผู่บ้งัคบับญัชาคาดหวงั มกีารพูดคุย
สือ่สารแบบสองทาง เป็นขอ้ผกูพนัหรอืขอ้ตกลงในการเรยีนรูร้่วมกนั IDP กจ็ะเป็นเครื่องมอืส าคญัในการเชื่อมโยงความ
ต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรบัหรอืตอบสนองต่อความต้องการในระดบัหน่วยงานย่อย  และส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารได ้
 การจดัท าแผนพฒันารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง มีเจตนารมณ์ส าคญัที่จะ
เปลีย่นแปลงมุมมองต่อระบบบรหิารพนักงานส่วนต าบล จากเดมิทีเ่น้นพฒันาพนักงานส่วนต าบลให้มคีวามเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้น มาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รูร้อบ รูล้กึ และเป็นแรงผลกัดนัต่อความส าเรจ็ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  รวมทัง้ให้พนักงานส่วนต าบลปฏบิตังิานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสมัฤทธผิล บุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด  และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้  
ความสามารถของตนเองใหส้ามารถตอบสนองต่อภารกจิของหน่วยงานไดอ้ย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ โดยมุ่งเน้น



การน าหลกัสมรรถนะมาประกอบในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมพีื้นฐานสมรรถนะตามที่
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้งก าหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อเพิม่พูนประสทิธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ หากมกีารด าเนินการตามกระบวนการ
พฒันารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้องจะมีคุณภาพ 
คุณธรรม จรยิธรรม สามารถปฏิบตัิงานให้เกิดผลสมัฤทธิต์่อภารกิจที่ได้รบัมอบหมาย  อนัจะมผีลเชื่อมโยงไปสู่การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน  เพิม่ค่าจา้ง และค่าตอบแทน ท าใหบุ้คลากรมขีวญัและก าลงัใจในการ
ปฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์ต่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้งยิง่ขึน้ต่อไป  
 ดงันัน้ บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจดัท าแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการท าแผนพฒันา
รายบุคคล รวมถงึเครื่องมอืที่ใช้ในการพฒันาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการจดัท าแผนพฒันา
รายบุคคล (IDP)  ประกอบดว้ย 

1. ผูบ้รหิารระดบัสงู   - นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 
2. ผูบ้งัคบับญัชาทีม่ผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา  - ปลดั หวัหน้าสว่นราชการ และพนกังานทุกระดบั 
3. เจา้หน้าที ่- นกัทรพัยากรบุคคล  
4. องคก์ร - องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง   
บุคคลในแต่ละกลุ่มมบีทบาทและขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงัตารางต่อไปนี้ 

 
กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

นายก อบต.โคกป่ีฆอ้ง • สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้บ้รหิารและบุคลากรปฏบิตัติาม IDP ตามที่
ก าหนดขึน้ 

• อนุมตัใิหก้ารจดัท า IDP เป็นกระบวนการหน่ึงทีผู่บ้งัคบับญัชา
จะตอ้งปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องทุกปี 

• ตดิตามผลการจดัท า IDP ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบับุคลากร พรอ้ม
ทัง้การน าแผน IDP ไปใชป้ฏบิตัจิรงิ 

• จดัสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในแต่ละปี
อย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 

ปลดั อบต.โคกป่ีฆอ้ง 
หวัหน้าสว่นราชการ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในแต่
ละสายงาน ในแต่ละกอง 

• ท าความเขา้ใจกบักระบวนการและวตัถุประสงคข์องการจดัท า IDP 
• ปฏบิตัติามกระบวนการและขัน้ตอนของ IDP ทีก่ าหนดขึน้ 
• ประเมนิขดีความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือ่คน้หาจุดแขง็

และจุดอ่อนของบุคลากรในงานทีม่อบหมายใหร้บัผดิชอบในปัจจุบนั  
• ท าความเขา้ใจถงึแหล่งหรอืช่องทางการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาขดี

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
• ก าหนดแนวทางหรอืช่องทางการพฒันาตนเองทีเ่หมาะสมกบั

บุคลากร  
• ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่บุคลากรถงึจุดเด่นและจุดทีบุ่คลากรตอ้งพฒันา

ปรบัปรุงใหด้ขีึน้  
• ชีใ้หบุ้คลากรเหน็ขอบเขตทีเ่ขาสามารถเพิม่ความรบัผดิชอบมากขึน้  

นกัทรพัยากรบุคคล • มสีว่นร่วมในการประเมนิความสามารถของตนเองตามความเป็นจรงิ  
• ท าความเขา้ใจแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ทีผู่บ้งัคบับญัชาก าหนด

ขึน้ดว้ยความเตม็ใจและตัง้ใจ 



• ร่วมกบัหวัหน้าสว่นราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและ
วตัถุประสงคใ์นการพฒันาตนเอง  

• หาวธิกีารในการท าใหเ้ป้าหมายในสายอาชพีของตนเองและผลงานที่
รบัผดิชอบประสบความส าเรจ็  

• ประเมนิความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองและเตม็ใจทีจ่ะรบัรูผ้ล
การพฒันาความสามารถของตนเองจากผูอ้ื่น 

องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

• ประชุมพจิารณาใหน้ายกอนุมตั ิเหน็ดว้ยกบัการน าเอา IDP มาใชใ้น
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

• จดัเตรยีมแบบฟอรม์การท า IDP ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
• ออกแบบและปรบัปรุงระบบการพฒันาบุคลากรรวมถงึบูรณาการ 

IDP กบัเครื่องมอืการบรหิารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ 
• ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการจดัท า IDP แก่

ผูบ้รหิารทุกสว่นราชการและบุคลากรทัว่หมด 
• ใหค้ าปรกึษาและแนะน าแนวทางการจดัท าแผน IDP กบัผูบ้รหิาร

และบุคลากร 
• ตอบขอ้ซกัถามเกีย่วกบัวธิกีารจดัท าแผน IDP  
• หาช่องทางในการสือ่สารเพื่อประชาสมัพนัธเ์ปลีย่น Mindset หรอื

จติส านึกของผูบ้รหิารและบุคลากรในการจดัท า IDP 
• ตดิตามผลการปฏบิตัติามแผน IDP จากผูบ้รหิารและบุคลากร 

 
 
 การส ารวจตนเองของบุคลากรในสงักดั  เริม่จากนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง เชญิปลดั และ 
หวัหน้าส่วนราชการ ประชุมท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ และวธิกีารส ารวจตนเอง ว่า หน่วยงาน หวัหน้าส่วน และ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชามบีทบาทอย่างไร จากนัน้ใหแ้ต่ละส่วนราชการไปส ารวจตวัเอง โดยการท างานร่วมกนัระหว่างหวัหน้า
สว่นราชการและลูกน้อง ร่วมปรกึษาหารอืภายในสว่นราชการและใหบุ้คลากรประเมนิตนเองสง่งานการเจา้หน้าที ่  ตาม
ตาราง 
 

แบบฟอรม์สอบถามเพือ่จดัท าแผนพฒันาพนกังานสว่นต าบลรายบุคคล  
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 
สว่นราชการ....................................... 

ชื่อผูป้ฏบิตังิาน...............................................................ต าแหน่ง.............................ระดบั.................................... 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏบิตังิานจรงิ 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................................... 

การประเมนิตนเอง ใหพ้จิารณาระดบัการประเมนิดงัต่อไปน้ี 
 

1. ระดบัความรู/้ทกัษะ (1) 
 0 – ไม่มคีวามรู/้ไม่มทีกัษะ 
 1 – มคีวามรู ้มทีกัษะบา้งแต่ไม่มคีวามมัน่ใจทีจ่ะน าไปใชง้านจ าเป็นตอ้งมทีีป่รกึษา 
 2 – มคีวามรู ้มทีกัษะและมคีวามมัน่ใจทีจ่ะน าไปใชง้าน 
 3 – มคีวามรู ้ทกัษะและสามารถเป็นทีป่รกึษาใหค้ าแนะน าได้ 
 



2. ระดบัความจ าเป็นต่องานทีร่บัผดิชอบ (2) 
 0 – ไม่มคีวามจ าเป็น ไม่ไดใ้ชง้าน 
 1 – มคีวามจ าเป็นบางครัง้ทีต่อ้งน ามาใชง้าน 
 2 – มคีวามจ าเป็นตอ้งใชใ้นงานบ่อยครัง้ 
 3 – จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งน ามาใชง้าน 
 

3. ระดบัความตอ้งการในการพฒันา (3) 
 0 – ไม่ตอ้งพฒันา 
 1 – มคีวามตอ้งการพฒันาเพือ่ตอ้งการใชง้านในระยะยาว 
 2 – มคีวามตอ้งการพฒันาเพือ่ตอ้งการใชใ้นงานในระยะปานกลาง 
 3 – มคีวามตอ้งการพฒันาอย่างเร่งด่วนเพือ่ตอ้งการใชใ้นงาน 
 
 
 
 
 
 

ตารางลงคะแนน 
ค าอธบิายให ้บุคลากรบนัทกึคะแนนดว้ยตนเอง โดยน าค่าคะแนนทีค่ดิว่าใช่หรอืตอ้งการจากขอ้ 1 – 3 มาลงคะแนน
ตวัเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 
 

คุณลกัษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกดว้ยตงัเอง) 

ระดบั
ปัจจุบนั 
(1) 

ระดบัทีพ่งึ
ประสงค ์
(2) 

ระดบั
ความ
ตอ้งการ
พฒันา 
(3) 

สมรรถนะหลกั (พนักงานทุกระดบัชัน้) 
1. การมุ่งผลสมัฤทธิ ์
2. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม 
3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
4. การบรกิารเป็นเลศิ 
5. การท างานเป็นทมี 

   

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
1. การเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
3. ความสามารถในการพฒันาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง พนกังานจา้งทีม่ชีื่อ
เหมอืนพนกังานสว่นต าบล) ตามระดบั ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ขอ้เสนอแนะดา้นอื่น ๆ เช่น เสรมิทกัษะ ดา้นคอมพวิเตอร ์ ดา้นภาษา  ดา้นการจดัการขอ้มลู ฯลฯ 



1. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
2. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
3. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
4. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
5. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการพฒันาพนกังานส่วนต าบลรายบุคคล 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

ต าแหน่ง ทกัษะทีต่อ้งพฒันา 
วธิกีาร
พฒันา 

ช่วงเวลาพฒันา 

ปลดั อบต.  
 

1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

ต าแหน่ง เช่น การบรหิารจดัการ 
แผนงาน  งบประมาณ  การคลงั งาน
ช่าง งานอ านวยการ  งานสาธารณสุข 
งานสิง่แวดลอ้ม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ส านักงานปลดั    



หน.ส านักปลดั  1. สมรรถนะหลกั 
2.  สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3.  งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าที ่เช่น 
งานอ านวยการ  งานบรหิารงานทัว่ไป 
งานประสานงานทัว่ไป  งานสภา งานรฐั
พธิ ี งานทีไ่ม่อยูใ่นส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจา้พนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลกั 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง งานอ านวยการ  งาน
บรหิารงานทัว่ไป  งานประสานงานทัว่ไป  
งานธุรการ  งานสารบรรณ งานสภา งาน
รฐัพธิ ี งานทีไ่ม่อยูใ่นส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ขอ้บญัญตัฯิลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรพัยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานเลื่อนขัน้ เลื่อนระดบั 
งานประเมนิสวสัดกิาร งานพฒันา  งาน
สรรหา งานเงนิเดอืน ค่าจา้ง  
ค่าตอบแทน งานเครื่องราช งานเขยีน
โครงการ  งานฝึกอบรม  งานบรกิาร  
ฯลฯ 

 
 
 
 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักพฒันาชมุชน  1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานสวสัดกิารชุมชน  งาน
เบีย้ยงัชพี ผูส้งูอาย ุดอ้ยโอกาส งานสตร ี
งานพฒันาชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจา้พนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บรหิารงานทัว่ไป  งานประสานงานทัว่ไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
รฐัพธิ ี งานทีไ่ม่อยูใ่นส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

1จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 
 2นักป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  

1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวงัภยั  การช่วย
ภยั  งาน กูช้พี  อพปร. ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผูช้่วยนักวเิคราะหน์โยบายและแผน 4. สมรรถนะหลกั 

5. สมรรถนะประจ าสายงาน 
ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ขอ้บญัญตัฯิลฯ 

 
ผูช้่วยนักพฒันาชุมชน 1.สมรรถนะหลกั 

2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง 
เช่น งานสวสัดกิารชุมชน  งานเบีย้ยงัชพี 
ผูส้งูอายุ ดอ้ยโอกาส งานสตร ีงานพฒันา
ชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขบัรถยนต ์ 1. สมรรถนะหลกั 
2. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น เรยีนรูก้ารบ ารงุรกัษา
เครื่องยนต ์ มารยาทการใชร้ถใชถ้นน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา 1. สมรรถนะหลกั 
2. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น เรยีนรูก้ารบ ารงุรกัษา
เครื่องยนต ์ มารยาทการใชร้ถใชถ้นน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

    
แม่ครวั 1. สมรรถนะหลกั 

2. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น การรกัษาเวลาปิดเปิด
ส านักงาน  งานบรกิาร งานท าความ
สะอาด มารยาทในการตอ้นรบั ฯลฯ 

งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง 
เช่น งานรกัษาความปลอดภยั  การลง
บนัทกึรายงานสถานการณ์ประจ าวนั 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ตกแตง่สวน 1. สมรรถนะหลกั 
2. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรกัษา ตน้ไม ้
สนามหญา้  งานบ ารุงรกัษาเครื่องยนตใ์น
เบือ้งตน้  งานออกแบบและตกแต่งตน้ไม้
เลก็ใหญ่ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองคลงั    
ผูอ้ านวยการกองคลงั  1. สมรรถนะหลกั 

2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งาน
บรหิาร งานการคลงั  งานงบประมาณ  
งานสวสัดกิาร  งานการเงนิ  การบญัช ี 
การจดัเกบ็  งานพสัดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจา้พนักงานพสัดุ  1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานจดัซื้อ  จดัจา้ง  งาน
ลงทะเบยีนพสัดุ ครุภณัฑ ์ส านักงาน  
งานวธิกีารพสัดุ  ตกลง  สอบ ประกวด 
ราคาพสัดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได ้ 1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานจดัเกบ็  งานเขยีน
ใบเสรจ็ งานภาษอีากร  งานการเงนิ ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวชิาการเงนิและบญัช ี 1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานการเงนิ  การบญัช ี 
งานควบคมุฎกีา  การเขยีนฎกีา 
ใบส าคญั ฯลฯ 

 
 
 
 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี 1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานการเงนิ  การบญัช ี 
งานควบคมุฎกีา  การเขยีนฎกีา 
ใบส าคญั ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
เจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี 1. สมรรถนะหลกั 

2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานการเงนิ  การ
บญัช ี งานควบคุมฎกีา  การเขยีน
ฎกีา ใบส าคญั ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผูช้่วยเจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี 1. สมรรถนะหลกั 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผูช้่วยเจา้พนักงานพสัดุ 1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองช่าง    
ผูอ้ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลกั 

2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจา้พนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลูกจ้างประจ า    



พนักงานสบูน ้า 
 

1. สมรรถนะหลกั 
2. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง 

เช่น ดแูลบ ารุงรกัษาครภุณัฑเ์ครื่อง
สบูน ้า งานบรหิารจดัการเวลา งาน
การเกษตร ฯลฯ 
 
 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

 
กองการศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

   

ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ  1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่งเช่น งานบรหิารงานการศกึษา 
งานอ านวยการ  งานประเมนิผล
การศกึษา งานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ งาน
โรงเรยีน  การจดัซื้อจดัจา้ง  งาน
โครงการ งานประเพณีวฒันธรรม  งาน
การศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวชิาการศกึษา 1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

ต าแหน่ง เช่น งานประเมนิผล
การศกึษา งานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
งานโรงเรยีน  การจดัซื้อจดัจา้ง  งาน
โครงการ งานประเพณีวฒันธรรม  
งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

คร ู 1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเดก็
ปฐมวยั  การเขยีนโครงการ  งาน
ประเมนิผลการศกึษา งานพฒันาเดก็
ปฐมวยั ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผูช้่วยครผููด้แูลเดก็ (ผูม้ทีกัษะ) 1. สมรรถนะหลกั 

2. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเดก็
ปฐมวยั  การเขยีนโครงการ  งาน
ประเมนิผลการศกึษา งานพฒันาเดก็
ปฐมวยั ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม    
ผอ.กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  1. สมรรถนะหลกั 

2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานบรหิารงานสาธารณสุข  
งานอ านวยการ  งานสิง่แวดลอ้ม  งาน
อนามยั  งานบรกิารสาธารณสุข  งาน
ควบคุมโรคตดิต่อ งานทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



 
นักวชิาการสุขาภบิาล  1. สมรรถนะหลกั 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานบรกิารสาธารณสุข  
งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม  งาน
รกัษาพยาบาลในเบือ้งตน้ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

จพง.สาธารณสุข  1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่ง เช่น งานบรกิารสาธารณสุข  
งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม  งาน
รกัษาพยาบาลในเบือ้งตน้ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศกึษาดู
งาน 

ตามแผนและหนงัสอืให้
เขา้ร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

 
 
 
 

 
 
 

 


