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องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 

อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 
 
 



 ค าน า 
 

การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเ องนั้น ได้
ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่ว นต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา
ส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหารและด้านคุณธรรมแล ะจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ต่อไป  
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

      หน้า 
 

ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนา       ๔ 
 

ส่วนที่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา           ๑๒ 
 

ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา        ๑๖ 
 

ส่วนที่ ๕  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา         ๑6 
 

ส่วนที่ ๖  การติดตามและประเมินผล          ๓๘ 
 
ภาคผนวก 
 

-  ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 

 -   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สร้างตนเอง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประ บบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเท คโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ก ร   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์กร  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาร ะบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพื่อให้องค์ก รสามารถใช้และพัฒนาค วามรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์ก รได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖   

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่ า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 

 ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการไ ด้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีควา มสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 

๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔   ตุลาคม  ๒๕๔๕   ในหมวดที่ ๑๒   การ
บริหารงานบุคคล  ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัด นครราชสีมา   เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ข้อ ๒๖๙, ๒๗๐, 
๒๗๑, ๒๗๒, ๒๗๓, ๒๗๔  และ ๒๗๕  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผน อัตราก าลัง ๓ 
ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 

๑.๔  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ของแต่ละท่ีจริงๆ) 
ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 

ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง แ ละความ
ต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อั นเป็นสภาพแวดล้อมภา ยในองค์กร ซึ่ งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค Swot 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง  (Strength  - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก
ได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

จุดแข็ง 
- ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้กฎหมาย 
- เป็นองค์กรของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
- มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจน 
- มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา 
 

จุดอ่อน 
- บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
- การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 
- บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 
 
 

โอกาส 
- รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
- สถาบันพัฒนาบุคลากร  มีหลักสูตรในการฝึกอบรมที่หลากหลาย 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
 

อุปสรรค 
- กฎระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป  
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม   
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง  
-   

๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๑.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒.  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๓.  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๖.  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๗.  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๘.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

๒.๑  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 ๒.  เพ่ือให้มกีารปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน  เน้นสร้างกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้  
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   อันประกอบด้วย  คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ได้รับ
การพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 ๒. ประชาชนต าบลสัมฤทธิ์  ได้รับการบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๕ 
 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา 

เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

 ๒. ประชาชนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
๑. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
๒. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
๓. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

๔. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์  (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based 
management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

๕. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-
benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบ 

กับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเ ปูาหมายการท างานและวัดผลงานของตาม บุคคล (individual 
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 
 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
๑. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
๓. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอ งค์กร 

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 

๔. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 
and strategies to all employees) 

๕. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใ ห้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

๖. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
๑. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชกา รที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ

ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน 

๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน 

๓. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
๑.๒ แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๑.๓ แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
๑.๔ แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สร้างตนเอง 
๑.๕ แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
ภายใน/ภายนอกประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ การ
พัฒนาก าลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้
ในองค์กร 
 การด าเนินงานของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
ก าลังคน อบต.นิคมสร้าง
ตนเอง 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เวทีวิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 จ านวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
ก าลังคน อบต.นิคมสร้าง
ตนเอง 
 

 จ านวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือ

ก าหนดแนวทางและการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.นิคมสร้างตนเอง 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ า
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดอบต .นิคมสร้าง
ตนเอง 

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด 
 
 
 
 

 การหาความจ าเป็น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

 หน่วยงาน/ส่วนราชการใน
สังกัด อบต.นิคมสร้างตนเอง
จัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดปีงบประมาณ 25๖5 
แล้วเสร็จ 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี
การหาความจ าเป็น(Training 
Need) และมีเอกสารแสดง
ขั้นตอนการหาความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องตนในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 

 ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
อบต.นิคมสร้างตนเอง จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 
 

 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจ าเป็น(Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด 

 การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

 มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณของทุก
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

 มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ 25๖5 
 

 จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 25๖5 

 



 การจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากร อบต.นิคมสร้าง
ตนเอง 

 มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัด
พ้ืนที่ อบต.นิคมสร้างตนเอง 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดท าข้อมูลบุคลากรในสังกัด
ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 
 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

ในสังกัด 
 
 

 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ข้าราชการในสังกัด 

 
 
 
 
 
 การด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 การสรรหา และเลือกสรร

บุคลากรในสังกัด 

 
 
 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

ในสังกัดทุกระดับ 
 

 
 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 
 มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 มีการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากรในสังกัด 

 
 
 ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล

บุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถ
น ามาปรับใช้ได้ทันที 

 จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัด
และให้ข้อคิดเห็นประกอบ 
การแต่งตั้งข้าราชการระดับ
หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดต่อส่วนราชการต้น
สังกัด 

 นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถด าเนินการทาง
วินัยส าหรับข้าราชการท้องถิ่น
และบุคลากรในสังกัด 

 ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศน
ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอก
ประเทศ 
 การจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 

 
 
 
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
 
 มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด

ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการ
ขององค์กร 

 

 
 
 มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ

ศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลในการใช้บุคลากรให้
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the 
Right man on the Right 
job) น าไปสู้การจัดตั้งธนาคาร
สมอง (Think Tank) 

 ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษา
ต่อตามความต้องการของ
องค์กรโดยการสนับสนุนทุน
ของส่วนราชการต้นสังกัด,ทุน
ส่วนตัว,จังหวัด CEO 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/องค์กร 



 
 
 
 
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ

การอบรมดูงานกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ/ภายนอก 

และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น 
อบจ./อบต.,ธนาคาร,บริษัท,
ห้างร้านต่างๆ ในพ้ืนที่ 

 มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การรอรมดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ในต่างประเทศ เช่น 
อังกฤษ,แคนาดา และกลุ่ม
ประเทศเอเชีย (กลุ่มประเทศ
เพ่ือบ้านเพื่อศึกษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน) 

 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ 
การให้ความรู้ในลักษณะของ
การจัดหลักสูตรต่างๆ แก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด ตามความจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตร
กลาง 

 มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
ให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ โดยจัดท า
เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน 
การเกษตร การพัฒนาชุมชน  

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรกลาง
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า

หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เป็น
การเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรใน
สังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
นิคมสร้างตนเอง 

 
 
 
 

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างอบต.นิคม
สร้างตนเอง และองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 

 มีการท าแผนการจัดการ
ความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
 มีการท าโครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
นิคมสร้างตนเอง 

 
 
 
 
 มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
อบต.นิคมสร้างตนเอง 

 จัดให้มีคณะท างานจัดท า
ระบบการบริหารความรู้เพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ปี 25๖๑ 

 
 
 
 
 
 สนับสนุนให้มีการจัดท า

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
นิคมสร้างตนเอง เป็นการ
แสวงหาความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ 

 จัดให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก อบต.นิคมสร้าง
ตนเอง  เพ่ือเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖5   เพ่ือเป็นการพัฒนาพัฒนาข้าราชการ   พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สัมฤทธิ์   ตลอดจนข้าราชการการเมื องทั้งฝุายบริหารและฝุายสภา และมีความสอดคล้องกับแผนอัต ราก าลังใน
รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 – 2566   ดังนี้ 
 

  ด าเนินการส ารวจความต้องการในฝึกอบรม / พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ   ดังนี้ 
   แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง    เพ่ือน าผลส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ   21-30 ปี  31-40 ปี   41-50 ปี  51 ปีขึ้นไป 
การศึกษา  มัธยมต้น  มัธยมปลาย   ปวช.  ปวส. / ปวท. 
   อนุปริญญา  ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า    พนักงานจ้าง 
 

ส่วนที่  2   ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
   หลักสูตรประจ าสายงาน 
   ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
   หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง 
   หลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ 
   หลักสูตรทางวินัย 
   หลักสูตร อ่ืน ๆ (ให้ระบ)ุ ............................................................................. 
 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 

  ธันวาคม 
 

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ์ 
         มีนาคม 
 



-๑๓- 
        

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 
         สิงหาคม 
         กันยายน 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
  จากการส ารวจสรุปผลเพื่อน าไปสู่จัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความต้องการของบุคลากร  ดังนี้ 
  ( จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น      คน ) 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย   จ านวน        คน       
    หญิง      จ านวน        คน 
อายุ   21-30 ปี  จ านวน       คน 
   31-40 ปี  จ านวน       คน 
   41-50 ปี  จ านวน        คน 
   51 ปีขึ้นไป  จ านวน        คน 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล จ านวน        คน  
   ลูกจ้างประจ า จ านวน        คน  
    พนักงานจ้าง จ านวน        คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
ส่วนที่  2   ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม   
   ระบ ุ   Powerpiont    ,   Fhoto shop  ,  E-laas  . 
 
   ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ   
   ระบุ   ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ,  ระเบียบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ 
ราษฎร  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา    . 
   พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
   ระบ ุ หลักสูตรนักบริหารงาน อบต.  ,  หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  ,     
หลักสูตรนักบริหารงานคลัง    ,  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง  . 
   อ่ืน ๆ  
   ระบ ุ      มาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ,  การดับเพลิงขั้นกลางและ
ขั้นสูง  ,   การก่อสร้างงานทางและอาคาร   ,คุณธรรม จริยธรรม การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   . 
 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม  จ านวน      คน 
         พฤศจิกายน  จ านวน       คน 
         ธันวาคม  จ านวน       คน 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม  จ านวน       คน 
         กุมภาพันธ์  จ านวน       คน 
         มีนาคม  จ านวน       คน 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน  จ านวน        คน 
         พฤษภาคม  จ านวน        คน 
         มิถุนายน  จ านวน        คน 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม  จ านวน        คน 
         สิงหาคม  จ านวน        คน 
         กันยายน  จ านวน        คน 
ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 

1. ต้องการให้ อบต.จัดการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ 
2. ต้องการให้มีการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

 ๓.  ต้องการให้จัดอบรมให้ตรงกับสายงาน 
 
 
 
 
 



 
-๑๕- 

 
จากผลส ารวจส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร   องค์การบริหารส่วนต าบล 

นิคมสร้างตนเองจึงจัดท าแผนพัฒนาบุลากรข้ึนมา  ดังนี้ 
๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖5) 

๑.  หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
๒.  หลักสูตรรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 

 ๓.  หลักสูตรหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
 ๔.  หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๕.  หลักสูตรนิติกร 
 ๖.  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 ๗.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 ๘.  หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
 ๙.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๑๐.  หลักสูตร นักบริหารงานคลัง 
 ๑๑.  หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๒.  หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 ๑๓.  หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
 ๑๔.  หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
 ๑๕.  หลักสูตร นักบริหารงานช่าง 
 ๑๖.  หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา  
 ๑๗.  หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 

๑๘.  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 ๑๙.  หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
 ๒๐.  หลักสูตรนักบริหารงานการเกษตร 
 ๒๑.  หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
 ๒๒.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 ๒๓.  หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง 

๒๔.  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๒๕.  พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 

 ๒๖. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒๗. หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ 
 ๒๘. หลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 



- ๑๖ - 
 

ส่วนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหาร พนักงานและสมาชิก 
 สภาอบต. ตลอดจนผู้น าชุมชน 

ผู้บริหาร พนักงานสมาชิกสภาอบต. และผู้น า 
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของ
อบต.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

63 การศึกษาดูงาน    ๕0,000  ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 ทดสอบ 

2 ประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
ส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบลยังเข้าใจระเบียบและการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจน 

ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

37 ประชุม             -  ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 ติดตามการท างานที่
ผ่านมา 

3 อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานอบต. 
 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
 
- อบรมหลักสูตรบุคลากร 
- อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได ้
 
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
- อบรมหลักสูตรช่าง/นายช่าง 
- หลักสูตรจนท./จพง. ธุรการ 
 
- อบรมหลักสูตรนายก  รองนายก ประธานสภา 
เลขาฯ 

  
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที ่
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
 

 
 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบรหิารงานบุคคล 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านงานสวัสดิการสังคม 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านงานจัดเก็บรายได้และ
แผนที่ภาษ ี
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านงานการศึกษา 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านก่อสร้าง 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการ 
 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อ านาจหน้าที ่

 
 

1 
 

๑ 
 

1 
๑ 
1 
 

1 
1 
1 
 

6 

 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 

 
 

3๒,๓๐0 
 

3๒,๓๐0 
 

3๐,5๐0 
3๐,5๐0 
3๐,5๐0 

 
3๐,5๐0 
๒๓,๕00 
๒๒,๕00 

 
1๒0,000 

 
 
ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 
 
ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 
 
ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5
ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 
 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
 

 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

 

 
 

 



-๑๗- 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

 - อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการเกษตร 
 

- เป็นการเพิ่มพูนความรูใ้นการปฏิบัติหน้าที ่
 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 

๑ 
 

การฝึกอบรม 
 

32,300 
 

ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
 

ทดสอบ 
 

4  อบรมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในสถาบัน
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานและลูกจ้าง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานอง
พนักงานและลูกจ้าง 

๒5 การฝึกอบรม ๑๐๐,000 ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
 

ทดสอบ 

5 
 

 อบรมบุคลากรที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น 
- อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร ์
- อบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
- อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน 
 
- อบรมจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัย 
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กของ อปท. 
- โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
ศพด.ของอปท.  
- อบรมหลักสูตรก าหนดราคากลางและควบคุม
งานก่อสร้างของ สตง. 

 
 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่  
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ในการควบคุมภายใน 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
 
- เป็นการเตรียมความพร้อมครูบรรจุใหม่ 
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่

 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนางาน 
 -  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านวินัยของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการควบคุมภายใน 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านมาตรฐานศูนย ์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการดูแลเด็ก 
 
- เสริมสร้างความรู้ครูบรรจุใหม่ 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านก าหนดราคากลาง
และควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

5 
๕ 
 

1 
 

๒ 
๕ 

 
๔ 
 

1 
 

  
 

การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 

 
 

 35,000 
10,000 

 
5,000 

 
๑๒,000 
๓๐,๐๐๐ 

 
20,๐๐๐ 

 
8,000 

  
 

ต.ค.๖1- ก.ย.๖5 
ต.ค.๖1- ก.ย.๖5 

 
ต.ค.๖1- ก.ย.๖5 

 
ต.ค.๖1- ก.ย.๖5 
ต.ค.๖1- ก.ย.๖5 
 
ต.ค.๖1- ก.ย.๖5 

 
ต.ค.๖1- ก.ย.๖5 
 

 
 

ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

6   - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  และการ
สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที ่

-  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และลูกจ้าง 

-  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

47 การฝึกอบรม - ต.ค.๖1- ก.ย.๖5 
 

ทดสอบ 

๗  - โครงการฝึกอบรม/สัมมนาพนักงานส่วน ต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง(จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่ 47 การฝึกอบรม 40,000  ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
 

ทดสอบ 

๘ - โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตาม
ความจ าเป็นและสถานการณ์ 

-  เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ประสบการณ์และขีด
ความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของ
พนักงานส่วนต าบล 

๕๐ การฝึกอบรม 
สัมมนา และศึกษา
ดูงาน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
 

ทดสอบ 

 
 
 



-๑๘- 
สมรรถนะ  (Competency) 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  มี  ๕  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 
ค าจ ากัดความ มีจิตส านึกความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและสามารถน าไปใช้หลักในการท างานตลอดจน

ส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวคิดหรือค่านิยมให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(Achievement Motivation  -ACH) 
ค าจ ากัดความ ความตั้งใจ  และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเปูาหมายและมาตรฐานที่

องค์กรก าหนดไว้อย่างดีท่ีสุด  อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงาน
และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

ระดับ ค าอธิบาย 
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
๑ แสดงความพรากเพียรพยายาม  และตั้งใจท างานได้ดี 

-มีความมานะอดทน  ขยันหมั่นเพียรในการท างาน  และตรงต่อเวลา 
-มีความรับผิดชอบในงาน  สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา 
-ตั้งใจ  และพากเพียรพยายามท างานในหน้าที่และในส่วนของตนให้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย  
-แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาของตนให้ดียิ่งๆ  ขึ้นไป  

๒ แสดงสมรรถนะระดับท่ี  ๑  และสามารถท างานได้ผลงานตามเปูาหมายที่วางไว้ หรือตาม
มาตรฐานขององค์กร 
-ท างานได้ผลตามเปูาหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด  หรือเปูาหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่  ตรวจตราความถูกต้องของงาน  เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ  
-ก าหนดมาตรฐาน  หรือเปูาหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร  
-หมั่นติดตามผลงาน  และประเมินผลงานของตนเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
องค์กร 
-คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

๓ แสดงสมรรถนะระดับท่ี  ๒  และปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่า
เปูาหมายมาตรฐานที่องค์กรก าหนด 
-ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น  เร็วขึ้น  มีคุณภาพดีข้ึน  หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
-ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ  และวิธีการท างานให้มีคุณภาพ  เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น
และเกินกว่าเปูาหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 
-เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  เพ่ือให้ได้ผลงานตามท่ี
ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
สมรรถนะ  (Competency) 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  มี  ๕  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 
ค าจ ากัดความ มีจิตส านึกความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและสามารถน าไปใช้หลักในการท างานตลอดจนส่งเสริมให้เกิด

เป็นแนวคิดหรือค่านิยมให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์

(Achievement Motivation  -ACH) 
ระดับ ค าอธิบาย 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่  3  และอุตสาหะมานะบากบั่นเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ท้าทายหรือได้ผลงานที่โดด
เด่น  และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน 
-บรรลุเปูาหมายที่ท้าทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน  โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบ  ประยุกต์  
และบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น  และแตกต่างอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดในองค์กรกระท าได้มาก่อน 
-ก าหนดเปูาหมายที่ท้าทาย  และเป็นไปได้ยาก  เพื่อท าให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
-ท าการพัฒนาระบบ  ขั้นตอน  วิธีการท างาน  เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น  และแตกต่างไม่เคยมีใครท า
ได้มาก่อน 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  และวิเคราะห์ผลได้และผลเสีย  และสามารถตัดสินใจได้  แม้จะมีความเสี่ยง  
เพื่อให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย 
-ตัดสินใจไดโ้ดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน  และด าเนินการ  เพื่อให้องค์กรและประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด 
-วิเคราะห์และค านวณผลได้ผลเสีย  และความคุ้มค่า  รวมทั้งกล้าคิด  กล้าท า  และกล้าเสี่ยงโดยอาศัย
วิสัยทัศน์  ประสบการณ์และการบริหารในเชิงกลยุทธ์  เพื่อเปูาหมายและประโยชน์ส าคัญขององค์กร 

ความซื่อสัตย์ต่อสายอาชีพ 
(Integrity  -ING) 

ค าจ ากัดความ การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจน
หลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนสังคมประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระดับวินัย 

-ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม  และระเบยีบวินัยที่หน่วยงาน  และองค์กร
ก าหนดไว ้
-มีจิตส านึกในการปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบ/ต าแหน่งงานของตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ  
ข้อบังคับ  มาตรฐานของหน่วยงานและองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
สมรรถนะ  (Competency) 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  มี  ๕  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 

ความซื่อสัตย์ต่อสายอาชีพ 
(Integrity  -ING) 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่  ๑  และมีสัจจะเชื่อได ้
-มีสัจจะเชื่อถือได้  และรักษาวาจา  พูดอย่างไรท าอย่างนั้น  ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง 
-เป็นคนตรงไปตรงมา  กล้าพูด  และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา  เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่  ๒  และยึดมั่นและแน่วแน่ในจรรยาบรรณ  หลักคุณธรรม ยุติธรรมและปฏิบัติตน
กับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน 
-ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน 
-ยึดมั่นและมีความแน่วแน่ใจหลักการ  คุณธรรม  และประพฤติปฏิบัติตนกับผู้อื่นอย่างเสมอภาค  และเท่า
เทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติกับผู้อื่น 
-ยึดหลักความยุติธรรม  และความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง แม้ต้องกระทบกับบุคคลทีมีอ านาจที่ที่สูงกว่า 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่  -3  และธ ารงความถูกต้องเพื่อองค์กร 
-ธ ารงความถูกต้อง  ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความ
ล าบากใจให้ 
-ตัดสินใจในหน้าที่  หรือปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต  แม้ผลของการปฏิบัติอาจ
สร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือเสียประโยชน์ 
-เสียสละความสุขสบาย  ประโยชน์ส่วนตน  ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้
ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลและเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  และอุทิศตนเพื่อองค์กร  และประเทศชาต ิ
-อุทิศตน ธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร  หรือประเทศชาติแม้
ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความล าบาใจให้  หรือแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน  หรืออาจเลี่ยงภัยต่อชีวิต 
-ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อฉ้อฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งทั้งในเชิงวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  และ
นโยบายขององค์กร  โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองค์กรประชาชน  และประเทศชาติเป็นส าคัญ 

 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(Organization  and  process Understanding  -OPU) 

ค าจ ากัดความ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี  ระบบ  กระบวนการท างาน  
และมาตรฐานการท างานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผล  ความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ(่big  Picture)  และคาดการณ์เพื่อ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ  ต่อระบบและกระบวนการท างาน 

 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
สมรรถนะ  (Competency) 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  มี  ๕  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 

 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(Organization  and  process Understanding  -OPU) 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจเทคโนโลยี  ระบบกระบวนการท างานและมาตรฐานในงานของตน 

-เข้าใจเทคโนโลยี  ระบบ  กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่  รวมทั้งกฎระเบียบ
ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ  และน าความเข้าใจนี้มาใช้ในการปฏิบัติงาน  ติดต่อ
ประสานงาน  หรือรายงานผล  ฯลฯ  ในหน้าที่ได้ถูกต้อง 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่  ๑  และเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบกระบวนการท างานของตนกับ
หน่วยงานอื่นๆ  ที่ติดต่ออย่างชัดเจน 
-เข้าใจเทคโนโลยี  ระบบ  กระบวนการท างาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ  ของตนกับหน่วยงาน
อื่นที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง  รวมถึงน าความเข้าใจนี้มาใช้เพื่อให้การท างานระหวา่งกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่  2  และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น 
-เข้าใจข้อจ ากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการท างนของตนหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ติดต่อด้วยและรู้ว่า
สิ่งใดที่ควรกระท าเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได ้
-เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้ความเข้าใจผลต่อเนื่องและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
ระบบและกระบวนการท างาน  เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทันเวลา 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่  3  และเข้าใจกระแสภายนอกกับผลกระทบโดยรวมต่อเทคโนโลยี  ระบบหรือ
กระบวนการท างานของหน่วยงาน 
-เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก  (เช่นนโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรรวม  ทิศทางของ
ภาครัฐ  เศรษฐกิจ  และสังคม  เป็นต้น)  และสามารถน าความเข้าใจนั้นมาเตรียมรับมือหรือด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
-ศึกษาเรียนรู้ความส าเร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการท างานที่เก่ียวข้องและน ามา
ปรับใช้กับการท างานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่  4  และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงขององค์กร 
-เข้าใจสถานะของระบบเทคโนโลยี  และกระบวนการการท างานขององค์กรอย่างถ่องแท้  จนสามารถ
ก าหนดความต้องการหรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
-เข้าใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ  เทคโนโลยี  กระบวนการ
ท างานหรือมาตรฐานการท างานในเชิงบูรณาการระบบ  ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
สมรรถนะ  (Competency) 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ช่ือสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  มี  ๕  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 

 การบริการเป็นเลิศ 
(Service  Mind - SERV) 

ค าจ ากัดความ การให้บริการที่ดีแก้ผู้รับบริการ  หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  หรือ
ประชาชน  อีกท้ังโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ระดับที่   ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 แสดงความเต็มใจในการให้บริการ  มีอัธยาศัยไมตรีอันดี  และให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได ้

-ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  เป็นมิตร  เต็มใจต้อนรับ  และสร้างความประทับใจอันดีแก่ผู้บริการ  หรือ
ประชาชน 
-ติดต่อสื่อสาร  ตอบข้อซักถาม  รายงานความคืบหน้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชนแ์ก่ผู้รับบริการหรือประชาชน  
เมื่อมีค าถามหรือข้อสงสัย 
-ให้ค าแนะน า  และคอยติดตามเรื่อง  เมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนมีค าถาม  ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
-แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง  หรือข้ันตอนงานต่างๆ  ที่ใหบ้ริการอยู ่
-ประสานภายในหน่วยงาน  และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับบริการที่ต่อเนื่อง
และรวดเร็ว 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  1  และเต็มใจช่วยเหลือ  และแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได ้
-รับเป็นธุระ  ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่กิดแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  เต็มใจ  ไม่บ่ายเบี่ยง  ไม่
แก้ตัว  หรือปัดภาระ 
-คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ  และน าข้อขัดข้องใดๆ  ในการให้บริการ  (ถ้ามี)  ไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
-อ านวยความสะดวก  ให้บริการด้วยความเต็มใจ  ด าเนินการต่างๆ  ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเต็มที่ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  2  และให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไปของผู้รับบริการ 
-ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ  โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากล าบาก  เช่นให้เวลาและความพยายามพิเศษ
ในการให้บริการ  เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา 
-คอยให้ข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  แม้ว่า
ผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง  หรือไม่ทราบมาก่อน 
-เสียสละเวลาส่วนตน  อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนเผชิญปัญหาหรือความ
ยากล าบาก 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  3  และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริหารได ้
-เข้าใจความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  หรือประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
สมรรถนะ  (Competency) 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ช่ือสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  มี  ๕  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 

 การบริการเป็นเลิศ 
(Service  Mind - SERV) 

4 แม้ในกรณีที่ผู้รับบริการ  หรือประชาชนอาจจะยังไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน  และน าเสนอ
บริการที่เป็นประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการนั้นๆ  ได้อย่างแท้จริง 
-ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  หรือประชาชน  เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่
แท้จริงของผู้รับบริการ  หรือประชาชนได้ 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  4  และมองการณ์ไกล  และสามารถใหบ้ริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ให้กับผู้รับบริการ 
-เล็งเห็นผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาว  และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ  เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด 
-สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการ  หรือข้ันตอนท่ีผู้รับบริการต้องการ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็น  ปัญหา  โอกาส ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ 
-น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยั่งยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่
ผู้รับบริการ  หรือประชาชน 

การท างานเป็นทึม 
(Teamwork  -  TW) 

ค าจ ากัดความ การมีจิตส านึกในความสมานฉันท์  ความร่วมแรงร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทึม เพื่อให้ทีมงาน  
กลุ่ม  หรือหมู่คณะนั้นๆ  บรรลุเปูาหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด 

ระดับที่   ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 รู้บทบาทหน้าท่ีของตน  และท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 

-ท างานในส่วนท่ีตนได้รับมอบหายได้ส าเร็จ  และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม 
-รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานในกลุ่ม  หรือข้อมูลอื่นๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
อยา่งต่อเนื่อง 
-รู้บทบาทหน้าท่ีของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและท างานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 
-แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน  สมาชิกในทีมคนอื่นๆ  แม้ว่าผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  1  และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อร่วมงาน  และให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือร่วมงาน 
-สร้างความสัมพันธ์  และเข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ด ี
-เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยด ี
-เชื่อมันในความรู้ความสามารถของผู้อื่นและกล่าวถึงผู้อื่นในทางที่ดี  หรือในเชิงสร้างสรรค ์
-เคารพการตัดสินใจหรอืความเห็นของผู้อื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
สมรรถนะ  (Competency) 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  มี  ๕  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 

 การท างานเป็นทึม 
(Teamwork  -  TW) 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  2  และรับฟังความคิดเห็น และประสบความร่วมมือของสมาชิกในทีม  
-เต็มใจรับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม  และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น  รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา  และ
ผู้ร่วมงานเพ่ือประโยชน์ในการท างานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
-ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
-ขอความคิดเห็น  ประมวลความคิดเห็นของเพ่ือร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้ประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานร่วมกัน 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3  และรกัษามิตรภาพที่ดี  ให้การสนับสนุน  และช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม 
เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
-แสดงน้ าใจ  รับอาสาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่มีเหตุจ าเป็นโดยไม่ต้องร้องขอ 
-ให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงานอย่างจริงใจและรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  4  และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือมุ่งให้ภารกิจประสบผลส าเร็จ 
-ส่งเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหว่างกัน  เพื่อมุ่งหวังให้ทีมประสบความส าเร็จ  
-ประสานรอยร้าว  หรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม  และส่งเสริมขวัญก าลังใจระหว่าง
กัน  เพื่อให้ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างราบรื่น 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๕- 
สมรรถนะ  (พฤติกรรมการท างาน) 

สมรรถนะ  ประจ าผู้บริหาร 
ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  ประจ าผู้บริหาร  มี  4  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
(Change Leadership - CL) 

ค าจ ากัดความ ความตั้งใจแลความสามารถในการกระตุ้นผลักดันบุคลากร  กลุ่มคน  องค์กร  หรือหน่วยงานต่างๆ  ที่
เก่ียวข้องให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน  องค์กร  ประชาชน  สังคม  หรือประเทศชาติ  รวมถึงความสามารถในการด าเนินการถ่ายทอด  
ชี้แจงและสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้เข้าใจยอมรับ  และด าเนินการให้การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  
เกิดขึ้นจริง 

ระดับที่ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อยา่งชัดเจน 
1 เห็นความจ าเป็น  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน  หรือการเปลี่ยนแปลง 

-เห็นความจ าเป็น  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง  และสามารถก าหนด
ทิศทางและของเขตของการปรับเปลี่ยน/การเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได ้
-เข้าใจและยอมรับถึงความจ าเป็น  ทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง  และตั้งใจใน
การเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงนั้นได ้
-กล้าเสนอความคิดเห็น  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมขององค์กร  เพื่อ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของหน่วยงาน  หรืองค์กรให้สอดรับเปลี่ยนแปลงนั้นได ้
-กล้าเสนอความคิดเห็น  วิธีการ  หรือแนวทางทางปฏิบัติที่แตกต่างกันไปจากวิธีการเดิมขององค์กร  เพื่อ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของหน่วยงาน  หรือองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่  2  และกระตุ้น  และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อท าสิ่งใหม่ๆ  
ให้แก่หน่วยงาน  หรือองค์กร 
-ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกองค์กร  และอธิบาย
ให้เข้าใจถึงความจ าเป็น  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนนั้น  ๆ
-หาวิธีการจูงใจให้ผู้อื่นด าเนินการเปลี่ยนแปลง  หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานต่างๆของตนเอง  
เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานที่สูงขึ้น 
-สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน  องค์กร  หรือหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  พร้อม
ทั้งเสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนด าเนินไปด้วยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่  2  และกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อท าสิ่งใหม่ๆ  ให้แก่
หน่วยงานหรือองค์กร 
-กระตุ้น  ผลักดัน  และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นมีลักษณะของความเป็นผู้น ากล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อท า 

 
 
 
 
 
 
 



-๒๖- 
สมรรถนะ  (พฤติกรรมการท างาน) 

สมรรถนะ  ประจ าผู้บริหาร 
.......................... 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  ประจ าผู้บริหาร  มี  4  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 
 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

(Change Leadership - CL) 
ระดับท่ี ค าอธิบาย 

3 สิ่งใหม่ๆ  ให้เกิดข้ึนในหน่วยงานหรือองค์กร 
-กระตุ้น  และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญ  และยอมรับการปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึน  เพื่อให้
เกิดความร่วมแรงร่วมใจและด าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  เกิดขึ้นจริง 
-เน้น  สื่อสาร  และสร้างความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ  ความจ าเป็น  ประโยชน์  ฯลฯ  ของ
การปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึนอยู่เสมอ 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  3  และเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ 
-เตรียมแผนการที่เป็นข้ันตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงให้องค์กร  หรือหน่วยงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง
สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-สร้างแรงจูงใจให้ผู้สนับสนุนและสร้างการยอมรับจากผู้ท้าทายให้เป็นโทษของการนิ่งเฉยและเห็นถึง
ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ์ปัจจุบันและอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนั้น 

5 แสงดสมรรถนะระดับท่ี  4  และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ขององค์กร  และผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
-เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนทั้งขององค์กร  และหน่วยงาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องรวมถึง  ผลักดันให้การ
ปรับเปลี่ยนด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จด้วยวิธีการด าเนินที่เหมาะสม 
-วิเคราะห์ทิศทาง  กลยุทธ์  นโยบาย  และผลกระทบต่างๆ  ในภาพรวมทั้งทางสังคม  การเมือง  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๗- 
สมรรถนะ  (พฤติกรรมการท างาน) 

สมรรถนะ  ประจ าผู้บริหาร 
.......................... 

ช่ือสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  ประจ าผู้บริหาร  มี  4  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 

(Leadership -LEAD) 
ค าจ ากัดความ ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้น าของกลุ่มคน หรือทีมงาน  ตลอดจนสามารถปกครอง  ดูแลและความ

ช่วยเหลือรวมถึงสามารถก าหนดทิศทาง  วิสัยทัศน์  กลยุทธ์  แผนงาน  เปูาหมาย  และวิธีการท างานต่างๆ  ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติได้อย่างราบรื่น  เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 บริหารการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

-ก าหนดประเด็นหัวข้อการประชุมวัตถุประสงค์  ตลอดจนควบคุมเวลาและแจกแจงหน้าท่ีรับผิดชอบให้แก่บุคคล
ในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการประชุมในที่น้ีอาจเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ  หรือไม่เป็นทางการก็
ได ้
-หมั่นแจ้งข่าวสารความเป็นไปรวมทั้งเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอยู่เสมอแม้ไม่จ าเป็นต้องกระท า  เพื่อให้มี
ความเข้าใจตรงกันน าไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
-แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทราบข่าวสารความเป็นไป  ตลอดจนผลกระทบที่อาจได้รับเหตุผลการตัดสินใจแม้จะไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  1  และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและสร้างเสริมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของกลุ่ม 
-ก าหนดเปูาหมาย  ทิศทางที่ชัดเจน  เลือกให้คนให้เหมาะกับงานหรือใช้วิธีการอื่นๆ  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท างานท่ีส่งเสริมให้กระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
-กล่าวชมเชย  หรือให้ข้อคิดเห็นติชมท่ีสร้างสรรค์  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ลงมือกระท าการเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
-เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน  และก าหนดผลลัพธ์ชัดเจนในแต่ละงานท่ีมอบหมาย  เพ่ือช่วยสร้างเสริมให้กลุ่ม
ท างานได้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้น 
-สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพการท างานอย่างเต็มที่  
เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  2  และเป็นที่ปรึกษาและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือสมาชิกในกลุ่ม 
-ปกปูองช่ือเสียงของกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่ม  หรือบุคลากรในความดูแล 
-ดูแลและช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  สมาชิกในกลุ่ม  หรือบุคลากรในความดูแลเข้าใจและปรับตัวรับการ
ปรับเปลี่ยนท่ีจ าเป็นภายในองค์กรได ้
-รับฟังประเด็นปัญหา  และรับเป็นท่ีปรึกษาในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  สมาชิกในกลุ่ม   

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
สมรรถนะ  (พฤติกรรมการท างาน) 

สมรรถนะ  ประจ าผู้บริหาร 
.......................... 

ช่ือสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  ประจ าผู้บริหาร  มี  4  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 

(Leadership -LEAD) 
ระดับ ค าอธิบาย 

3 หรือบุคลากรในความดูแลให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
-จัดหาบุคลการ  ทรัพยากร  หรือข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ  มาให้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเปูาหมายเพื่อให้การ
สนับสนุนท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  สมาชิกในกลุ่ม  หรือบุคลากรในความดูและ 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  3  และประพฤติตนสมกับเป็นผู้น า  และเป็นแบบอย่างท่ีดี  (Role  Model)แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือสมาชิกในกลุ่ม 
-สร้างค่านิยม  ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีประจ ากลุ่ม  หน่วยงาน  หรือองค์กร  และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
-บริหารจัดการหน่วยงาน  หรือองค์กรด้วยความเป็นธรรม  และยึดหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  
(นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  ความมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่า) 
ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
-กล้าคิด  และกล้าที่จะตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ  โดยอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลที่เหมาะสมและรับผิดชอบกับสิ่ง
ต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้น 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  4  และสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลังเพื่อน าผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรใหป้ระสบความส าเร็จ
ในระยะยาว 
-สื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลัง  สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานให้
ภารกิจส าเร็จลุล่วงไปได้จริง 
-เป็นผู้น าการปรับเปลี่ยน  พัฒนา  หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ให้องค์กร  และผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงท่ีราบรื่นและประสบความส าเร็จด้วยกลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบท
ขององค์กร 
-เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  มีวิสัยทัศน์และเตรียมกลยุทธ์ให้องค์กรไว้รับมือการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 

 ความสามารถในการพัฒนาคน 
(Developing  and  Coaching –DC) 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เชื่อมั่นว่าผู้อื่นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้หรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้รับการพัฒนา 

-เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเองตามความประสงค์  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้  
ความสามารถของตนเอง 
-แสดงความเชื่อมันว่าผู้อื่นสามารถจะเรียนรู้  ปรับปรุงผลงาน  และพัฒนาศักยภาพตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 



-๒๙- 
สมรรถนะ  (พฤติกรรมการท างาน) 

สมรรถนะ  ประจ าผู้บริหาร 
.......................... 

ช่ือสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  ประจ าผู้บริหาร  มี  4  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 

(Developing  and  Coaching –DC) 
ระดับ ค าอธิบาย 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  1  และสอนงาน  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
-สอนงานในรายละเอียด  และให้ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจงท่ีเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานโดยมุง่พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคลนั้น 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  2  และให้เหตุผลประกอบการสอนและค าแนะน า  และให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ  
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 
-ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์  หรือสาธิตวิธีปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานจริง  พร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบการสอนและการพัฒนาบุคลากร 
-ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้งานง่ายขึ้น  โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร  อุปกรณ์  เครื่องมือ  
และทรัพยากรต่างๆ  ท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้อื่น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อื่น
สามารถปฏิบัตงิานในหน้าท่ีได้ง่ายและดีขึ้น 
-ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อให้โอกาสผู้อื่นเสนอแนะน าวิธีการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-เต็มใจให้การสนับสนุน  หรือการช่วยเหลือในภาคปฏิบัติ  เพื่อให้มั่นใจว่าผู้อื่นสามารถพัฒนาความสามารถหรือ
ศักยภาพของตนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  3  และให้ค าติชมเรื่องผลงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง 
-ติชมผลการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์  (Constructive  Feedback)  ทั้งด้านบวกและด้านลบ
โดยปราศจากอคติส่วนตัว  เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง 
-แสดงความคาดหวังในด้านบวกว่าบุคคลนั้นๆ  จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้และให้ค าแนะน าท่ี
เฉพาะเจาะจง  สอดคล้องกับบุคลิก  ความสนใจและความสามารถเฉพาะบุคคล  เพื่อปรับปรุงพัฒนาความรู้และ
ความสามารถได้อย่างเหมาะสม 
-วางแผนการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับจุดแข็ง  และข้อจ ากัดของผู้อื่นรวมทั้งด าเนินการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  4  และการพัฒนาศักยภาพบุคคลในระยะยาวเพื่อเพ่ิมผลงานท่ีมีประสิทธิภาพต่อองค์กร 
-มอบหมายงานท่ีเหมาะสม  มีประโยชน์  และท้าทายความสามารถ  มองหาโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
และประสบการณ์อื่นๆ  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถได้อย่างต่อเนื่องและใน
ระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๐- 
สมรรถนะ  (พฤติกรรมการท างาน) 

สมรรถนะ  ประจ าผู้บริหาร 
.......................... 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  ประจ าผู้บริหาร  มี  4  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 

(Developing  and  Coaching –DC) 
ระดับ ค าอธิบาย 

5 -รณรงค์  ส่งเสริม  และผลักดนัให้มีแผนหรือโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเป็น
รูปธรรม  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Learning  Organization)  อย่างเป็นระบบ 
-สร้างสรรค์ทางออก  แนวทาง  หรือสิ่งใหม่ๆ  จากความเข้าใจในปัญหาหรือความต้องการเบื้องลึกของ
ผู้อื่น  เพื่อให้การส่งเสริม  พัฒนา  หรือปรับปรุงศักยภาพหรือความสามารถของผู้อื่นอย่างแท้จริงในระยะ
ยาว 
-ผลักดันและสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  รวมถึงด าเนินอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อรณรงค์  
ส่งเสริม  ผลักดัน  แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานหรืองค์กรอย่างเป็นระบบ 

การคิดเชิงกลยุทธ ์
(Analytical  Thinking –AT) 

ค าจ ากัดความ ความสามารถในการคิด  การท าความเข้าใจเชิงสังเคราะห์  รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ  ให้เข้ากับการ
ปฏิบัติงานในชีวติประจ าวัน  หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ  อันเป็นผลมาจากการ
สรุปแบบประยุกต์  แนวทางต่างๆ  จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลายและนานาทัศนะ  ในระดับสูงยัง
รวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ่งถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร 

ระดับ ค าอธิบาย 
0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
1 เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของงานของตน 

-เข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  วัตถุประสงค์  หรือเปูาหมายของในการปฏิบัติภารกิจในงาน
ของตนได ้
-จัดล าดับความส าคัญของงานประจ าวันของตนให้สอดคล้องกับเปูาหมายของหน่วยงานของตนได้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่  1  และประยุกต์ความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่ในงานเข้ากับ
เปูาหมายใหญ่ของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบหรือองค์กร 
-ประยุกต์และเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจประจ าวันให้เข้ากับบริบทของกลยุทธ์ของหน่วยงาน  โดย
พิจารณาวา่  กิจกรรมงานหรือวัตถุประสงค์ในเปูาหมายระยะสั้นนั้นสามารถจะช่วยให้บรรลุเปูาหมายของ
หน่วยงานได้ด้วยหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 



-๓๑- 
สมรรถนะ  (พฤติกรรมการท างาน) 

สมรรถนะ  ประจ าผู้บริหาร 
.......................... 

ช่ือ
สมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก  ประจ าผู้บริหาร  มี  4  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 

การคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Analytical  Thinking –AT) 

ค าจ ากัด
ความ 

ความสามารถในการคิด  การท าความเข้าใจเชิงสังเคราะห์  รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และการ
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ  ให้เข้ากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน  หรือให้ได้มาซึ่ง
กรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ  อันเป็นผลมาจากการสรุปแบบประยุกต์  แนวทางต่างๆ  จากสถานการณ์หรือ
ข้อมูลหลากหลายและนานาทัศนะ  ในระดับสูงยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ่งถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อ
กลยุทธ์และนโยบายขององค์กร 

ระดับ ค าอธิบาย 
2 -สามารถประยุกต์ความเข้าใจ รูปแบบ  ประสบการณ์และบทเรียนต่างๆ  มาใช้ก าหนดข้อเสนอหรือแนวทาง  

(Implication)  เชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 
3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี  2  และประยุกต์ประสบการณ์  ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนมาปรับหรือก าหนดกลยุทธ์ใน

หน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบหรือองค์กร 
-ประยุกต์ทฤษฎี  หรือแนวคิดซับซ้อนท่ีมีฐานมาจากองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  ในการคิดและพัฒนาเปูาหมาย
หรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยู ่
-ประยุกต์  หรือผลการวิจัยต่างๆ  มาก าหนดโครงการหรือแผนงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิและมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยู ่
-ก าหนดประเด็นต่างๆ  ปัญหาอุปสรรค  หรือโอกาสต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  และประยุกต์ประสบการณ์  บทเรียนใน
อดีต  ฯลฯ  มาปรับกลยุทธ์และวิธีการท างานของตนหรือหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

4 เข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ  ท่ีส่งผลต่อหน่วยงาน  หรือองค์กร  และเตรียมการรองรับ 
-คาดการณ์ถึงทิศทาง แนวโน้มในอนาคต  และผลกระทบต่างๆ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน  หรือองค์กรและก าหนดแผนกลยุทธ์ไว้รองรับ 
-ประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์  ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม  การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่ซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองค์รวม  เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์  แผนหรือนโยบายของ
องค์กรหรือหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบอยูใ่ห้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5 ก าหนดกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก 
-ศึกษาศักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน  และด าเนินการปรับเปลี่ยนท่ีส าคัญเพื่อเสริมศักยภาพในการบรรลุวิสัยทัศน์และ
พันธกิจระยะยาว 
-ประเมินผลและเชื่อมโยงสถานการณ์  ประเด็นต่างๆ  และปัญหาทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย ฯลฯ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์กรมาใช้ก าหนดแผนกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว 
-สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์  โดยพิจารณาจากบริบทประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๒- 
สมรรถนะ  (พฤติกรรมการท างาน) 

สมรรถนะ  ประจ าผู้บริหาร 
.......................... 

ชื่อสมรรถนะ สมรรถนะหลัก  ประจ าผู้บริหาร  มี  4  สมรรถนะ  แต่สมรรถนะมี  ๖  ระดับ 
การคิดเชิงกลยุทธ์ 

(Analytical  Thinking –AT) 
ระดับ ค าอธิบาย 

5 ระบบการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมในภาพรวม  เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่แตกต่างและสร้างประโยชน์
สูงสุดกับองค์กร 
-คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรในภาพรวม  ให้เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 
 

ชื่อเกณฑ์ท่ีคาดหวัง ค านิยาม 
1 ความรู้ในด้านบัญชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน

ในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงาน
บัญชี  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผู้
ตรวจสอบ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ
เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
การเป็นผู้ตรวจสอบ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
การตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับงานงบประมาณ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงาน
การเงิน  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงาน HRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานด้านHRDให้มีประสิทธิภาพ  

6 ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานด้าน HRIS 

7 ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขัน้ตอนการท างานด้าน HRM ให้มีประสิทธิภาพ  

8 ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงาน IT   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ  

9 ความรู้ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  
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10 ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

กับกฎหมาย  รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็น
ต่าง ๆ  โดยอ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  

11 ความรู้ในด้านจัดซื้อ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
งานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อให้มี
ประสิทธิภาพ  

13 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทางราชการ 

ความเข้าใจในระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบ
ข้อซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อื่นเก่ียวกับระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

16 การให้ค าปรึกษา ความเขา้ใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้อื่น 
รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

19 การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการ
แก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นไปอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

20 ความเป็นผู้น า  
 

ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดข้ึนของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมที่จะ
น าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม   

24  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 
 (Coaching  
Development Skills) 

การก าหนดกลยุทธ์ และเปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน 
รวมทั้งสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่ก าหนดขึ้นโดยพิจารณา
จากความแตกต่างของผู้ถูกสอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้ง
พัฒนาความรู้และทักษะการท างานของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง  

25 ทักษะในการน าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน
ระดับท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

26 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้อง
น ามาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

27 ทักษะในการค านวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณข้อมูล รวมทั้ง
ความสามารถในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ   
ตลอดจนการน าข้อมูลที่ค านวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหา
แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ 

28 ทักษะการประนีประนอม ความสามารถในการก าหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที่จะน าเสนอให้กับคู่กรณี
ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรอง
และประนีประนอมกับผู้อ่ืนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองฝุาย 
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29 ความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้าง
รูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึง
ฐานข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอื่น ๆ 
ต่อไปได้ 

30 การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงานใหม่ ๆ โดยการดึง
ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เพื่อจัดท าเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
ตามความต้องการของผู้อื่นได้  

31 การบริหารจัดการรายงาน
และเอกสาร 

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดท าเอกสารและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการ
น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าและจัดระบบการเก็บรักษา
เอกสารและรายงานต่าง ๆ ได้ 

32 ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง 
พูด อ่าน และเขียน) เพ่ือการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์
อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

33 การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้ 
รวมถึงความสามารถในการใช้  การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้จากการใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือต่าง ๆ   

3๔ ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้ 

3๕ การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมลู 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหา
ข้อมูล รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา
และจัดเก็บข้อมูล  ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้
อย่างเป็นระบบ 

3๖ การสัมภาษณ์เพ่ือการ
คัดเลือก 

 การก าหนดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุม
งบประมาณท่ีใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครแต่ละครั้ง 

3๗ ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้
ศัพท์เทคนิคที่เก่ียวข้องกับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

38 การบริหารงานส านักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล เอกสาร และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและ
หน่วยงานได้ 

39 การบริหารโครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ใน
โครงการ  รวมทั้งการน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ 
(Implementation Plan)  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ
ของโครงการ 

40 การวิเคราะห์ทางสถิติ ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งสามารถน าสถิติท่ีเหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล



ได้ ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทาง
สถิติ 

41 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 

การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพ่ือก่อให้เกิดสังคมภายใน
โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างดี 

4๒ ทักษะการบริหารงาน
จัดซื้อ 

การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และข้ันตอนการท างานในด้านงานจัดซื้อ 
รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ 
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน
จัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4๓ ทักษะการติดต่อ
ประสานงาน 

การติดต่อเพ่ือรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4๔ ทักษะด้านเลขานุการ ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ  อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

4๕ ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้ 

๔๖ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือเปูาหมายในการท างานร่วมกันและ
เพ่ือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ 

๔๗ การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพท่ี
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป 

๔๘ ความคิดสร้างสรรค์  
 

การน าเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  ซึ่งน าไปสู่การออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดและการ
ขาย รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ 

๔๙ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง เปูาหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อม
ทั้งความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานให้สอดคล้อง
และรองรับกับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ 

5๐ ความคิดเชิงวิเคราะห์  
 

ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่
เกิดข้ึน รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ 

5๑ การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้
และเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 



ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
5๒ จิตส านึกด้านบริการ การให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการ

และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ
ให้บริการที่ดี 

5๓ ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ 

5๔ จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความ
ปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๓๘ - 
 

ส่วนที่  ๖ 
การติดตามประเมินผล 

 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทาง
การติดตามประเมินผล  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ว่า
บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด  โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
 
6.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  จะด าเนินการดังนี้ 
 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ 
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการ
บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปลัด อบต.นิคมสร้างตนเอง  
(CKO) 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นายก อบต.นิคมสร้างตนเอง 
(CEO) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ส านักปลัดอบต. 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



-๓๙- 
 

รูปที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  
 

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

1) ให้คณะท างานติด ตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงานผลการ
ท างานต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

2) เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สร้างตนเองด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึง
ต้องด าเนินการต่อไป 

3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมสร้างตนเองที่สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

6.2 การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

 1. ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผน
แม่บทฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองควาย โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    -   ตัวชี้วัดตามเปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา (Output) 

  -  ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

-  ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

-  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน    
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ที่ 639  / ๒๕๖4 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
………………………...............………………….. 

 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมกา รกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัด นครราชสีมา    เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕        
ข้อ ๒๖๙  ข้อ ๒๗๐  ข้อ ๒๗๑  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65)   โดยจัดท าให้ สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง   ๓    ปี  (ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕64-๒๕๖6)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   ดังนี้ 
 

๑.  นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
2.  นางปณิตา  ประเสริฐสันเทียะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
3.  นางปิยมาภรณ์  เฉลิมแสน หัวหน้าส านักปลัดอบต.    กรรมการ 
4.  นายสุณัฏคชา  ศรมะณี ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 
5.  นายปรวัฒน์  สานคล่อง ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 

 6.  นางสาวกิติชาดา  ปัญจาคะ    ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  กรรมการ 
7.  นางสาวสุพัฒน์ชญา  สงนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
8.  นางอุไรวรรณ  ปาละวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ 
 

  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 

                  
             (นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์) 

           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
ที่     นม 780๐๑ /                      วันที่   4 พฤศจิกายน  ๒๕๖4  
เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)    
เรียน   คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
 

  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สร้างตนเอง  ที ่ 639 / ๒๕๖4  ลงวันที่   1  ตุลาคม  ๒๕๖4  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖5  เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนพัฒ นาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี  
๒๕๖5  โดยจัดท าให้ส อดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี จึงเชิ ญท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันที่  8  เดือน
พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖4  เวลา  ๑๐.00  น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน  
 
 
  

( นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์ ) 
ประธานกรรมการ  

 
 
 
 
ทราบ 
๑.  ปณิตา ประเสริฐสันเทียะ 
๒.  ปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน   
๓.  สุณัฎคชา ศรมะณี   
๔.  ปรวัฒน์  สานคล่อง  
๕.  กิติชาดา  ปัญจาคะ 
6.  สุพัฒน์ชญา  สงนอก             
7. อุไรวรรณ  ปาละวงศ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
    



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)  
วันที่   8  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
********************************** 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
          
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
                         

................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ  

………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖4 

วันที่   8  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์  

2 นางปณิตา  ประเสริฐสันเทียะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปณิตา  ประเสริฐสันเทียะ  

3 นางปิยมาภรณ์  เฉลิมแสน หัวหน้าส านักปลัดอบต. ปิยมาภรณ์  เฉลิมแสน  

4 นายสุณัฏคชา  ศรมะณี ผู้อ านวยการกองคลัง สุณัฏคชา  ศรมะณี  

5 นายปรวัฒน์  สานคล่อง ผู้อ านวยการกองช่าง ปรวัฒน์  สานคล่อง  

6 นางสาวสุพัฒน์ชญา  สงนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุพัฒน์ชญา  สงนอก  

7 นางสาวกิติชาดา  ปัญจาคะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร กิติชาดา  ปัญจาคะ  

8 
นางอุไรวรรณ  ปาละวงศ์ 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

อุไรวรรณ  ปาละวงศ์  



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
ครั้งที่  ๑/ ๒๕๖4 

วันที่   8    พฤศจิกายน  2๕๖4 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนคิมสร้างตนเอง 

................................................. 
 

ผู้มาประชุม 8    คน 
 ๑. นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์  ต าแหน่ง  ปลัด อบต. 

๒. นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ  ต าแหน่ง  รองปลัด อบต. 
 ๓. นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน  ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานปลัด 

๔. นายสุณัฏคชา  ศรมะณี  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๕. นายปรวัฒน์  สานคล่อง  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๖. นางสาวสุพัฒน์ชญา  สงนอก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๗. นางสาวกิติชาดา ปัญจาคะ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

 ๘. นางอุไรวรรณ  ปาละวงศ์  ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
รักษาการต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

 

ผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น.  

 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบล (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5)   เป็นประธานที่ประ ชุมกล่าวเปิดประชุม    ด าเนินการประชุม   โดยมีวาระการ
ประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบต.  - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖5)  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ที่  639/๒๕๖4  ลงวันที ่1   
ตุลาคม  ๒๕๖4  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด  
นครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มติที่ประชุม    -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  -   ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ปลัด อบต. -   การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)  เพ่ือให้เป็น 

ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   ต้องมี 
การพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 
๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
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-  ใหน้างอุไรวรรณ  ปาละวงศ์    เลขานุการ    เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ 
   การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)    

นางอุไรวรรณ   -  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)   นั้นจะต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6)   และข้อบัญญัติฯ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ซ่ึงดิฉันได้ท าแบบประเมินความรู้ ความสามารถ  และสอบถามพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างเก่ียวกับหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการอบรม  ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร    จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร   ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร   โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา 
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหาร พนกังานและสมาชิก 
 สภาอบต. ตลอดจนผู้น าชุมชน 

63 การศึกษาดูงาน    ๕0,000  ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 ทดสอบ 

2 ประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
ส่วนต าบล 

37 ประชุม             -  ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 ติดตามการท างานที่
ผ่านมา 

3 อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานอบต. 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
- อบรมหลักสูตรบุคลากร 
- อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได ้
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
- อบรมหลักสูตรช่าง/นายช่าง 
- หลักสูตรจนท./จพง. ธุรการ 
- อบรมหลักสูตรนายก  รองนายก ประธานสภา 
เลขาฯ 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการเกษตร 

 
 

1 
๑ 
1 
๑ 
1 
1 
1 
๑ 
6 
 

1 

 
 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 

 
 

3๒,๓๐0 
3๒,๓๐0 
3๐,5๐0 
3๐,5๐0 
3๐,5๐0 
3๐,5๐0 
๒๒,๕00 
๒๒,๕00 

    1๒0,000 
 

32,300 

 
 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 
 
ต.ค.64- ก.ย.65 

 
 

ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

4  อบรมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในสถาบัน
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

25 การฝึกอบรม ๑๐๐,000 ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 ทดสอบ 

5 
 

 อบรมบุคลากรที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น 
- อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร ์
- อบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
- อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน 
- อบรมจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัย 
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กของ อปท. 
- โครงการอบรมครูผุ้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
ศพด.ของอปท.  
- อบรมหลักสูตรก าหนดราคากลางและควบคุม
งานก่อสร้างของ สตง. 

 
 

5 
๕ 
 

1 
๒ 
๕ 

 
๔ 
 

1 
 

  
 

การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม 

 
 

 35,000 
10,000 

 
5,000 

๑๒,000 
๓๐,๐๐๐ 

 
20,๐๐๐ 

 
8,000 

  
 

ต.ค.๖4- ก.ย.๖5
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 

 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 

 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 

 
ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 

 
 

ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

6   - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  และการ
สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที ่

47 การฝึกอบรม -  ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 ทดสอบ 

๗  - โครงการฝึกอบรม/สัมมนาพนักงานส่วน ต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง(จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

47 การฝึกอบรม 40,000  ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 ทดสอบ 

๘ - โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตาม
ความจ าเป็นและสถานการณ์ 

๕๐ การฝึกอบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งาน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายหลัก 
สูตรหรือโครงการ 

ต.ค.๖4- ก.ย.๖5 ทดสอบ 
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มติที่ประชุม    -  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
      -  ไม่มี  - 
 

ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
 
   (ลงชื่อ)       อุไรวรรณ  ปาละวงศ์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางอุไรวรรณ  ปาละวงศ์)  
                           เลขานุการ 
 
 

            (ลงชื่อ)         ศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์) 
                             ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง                                            

ที ่   นม  78001/  วันที ่  1  ตุลาคม  ๒๕๖4    

เรื่อง    ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  

         ด้วยองค์การาบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง    จะด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล   ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 25๖5  เพ่ือใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นแนวทางในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบ ลขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมข องบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจั งหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม 
2545  หมวด 12 ส่วนที่ 3  ข้อ  ๒๖๙, 270  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   
ดังนี้  

๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 
๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
๓.  หัวหน้าส านักปลัดอบต.   กรรมการ 
๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
๕.  ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการ 
๖.  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  กรรมการ 

  ๗.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
๘.  นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ       
                    อุไรวรรณ  ปาละวงศ์ 
                                                               (นางอุไรวรรณ  ปาละวงศ์) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 รักษาการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
   ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล..........................................................  
 

                                                           (ลงชื่อ) 
                                                                    (นายศราวุธ    อัครกุลพิทักษ์)  
                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง        
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

............................................................................................................................................................ 
                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                    (นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์)  
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง                                            

ที ่   นม  78001/   วันที ่ 10  พฤศจิกายน  ๒๕๖4    

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น 
 
 

เรียน พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ทุกคน  

 ด้วยองค์การบริหารส่วน ต าบลนิคมสร้างตนเอง    ได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  เพ่ือใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ัง
ยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมสร้างตนเอง ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เรียบร้อย
แล้ว  จงึขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างทุกคนทราบ  รายละเอียดได้แนบไว้ในท้ายเอกสาร
นี้แล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         อุไรวรรณ  ปาละวงศ์ 
                                 (นางอุไรวรรณ  ปาละวงศ์) 
            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                 รักษาการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        
 ...................................................................... 
....................................................................................  
 

   (ลงชื่อ)  
         (นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์)     

                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง                                  
     
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ...................................................................... 
................................................................................. 

     

                                                            (ลงชื่อ) 
                                                                    (นายศราวุธ  อัครกุลพิทักษ์)  
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 


