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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 

 



 

ค าน า 

   ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที
เกิดขึ้น ส าหรับ หน่วยงานภาครัฐภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้าง 
และการบริหาร จัดการ บุคลากรภาครัฐจะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ องค์กรคาดหวัง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ และข้อ ๒๗๒ จึงก าหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง แรงจูงใจให้แก่ ข้าราชการ เพ่ือให้ ข้าราชการ มีคุณภาพ 
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐ ซึ่งแนวทาง
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจจะต้อง สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ของ
แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาของ ข้าราชการ
ในแต่ละกลุ่มและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการด้วย การพัฒนาบุคลากร จึงถือเป็น หัวใจ 
ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม จึงได้
ก าหนดการพัฒนา บุคลากรรายต าแหน่งไว้ในแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 256๓) 
โดยเห็นว่าการพัฒนา บุคลากรรายบุคคลเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาขีดสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงาน ให้สูงขึ้นเพ่ือตอบสนอง ความต้องการขององค์กร ซึ่งสามารถกระท าได้ด้วยเครื่องมือที่ไม่ใช่การ
ฝึกอบรมในห้องเรียน เช่น การมอบหมายงาน การ เรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ค าปรึกษาแนะน าการเป็นพ่ีเลี้ยง 
เป็นต้น จึงได้จัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)    
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บทที่ ๑ 

 
ความจ าเป็นวัตถุประสงค์และความหมาย 

๑.๑ ความจ าเป็น 
 ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น
ส าหรับ หน่วยงานภาครัฐภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้าง และการ
บริหาร จัดการ บุคลากรภาครัฐจะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามที่ องค์กรคาดหวัง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ และข้อ ๒๗๒ จึงก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้าง แรงจูงใจให้แก่ ข้าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการ มีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต 
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐ ซึ่งแนวทางการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจจะต้องสอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาของ ข้าราชการในแต่ละกลุ่มและผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการด้วย การพัฒนาบุคลากร จึงถือเป็น หัวใจ ส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงได้ก าหนดการพัฒนา บุคลากรราน
ต าแหน่งไว้ในแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 256๓) โดยเห็นว่าการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน ให้สูงขึ้นเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการขององค์กร ซึ่งสามารถกระท าได้ด้วยเครื่องมือที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน เช่น การ
มอบหมายงาน การ เรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ค าปรึกษาแนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นต้น จึงได้จัดท าแผน
ฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) 
 
 ความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ และข้อ ๒๗๒ มีเจตนารมณ์ส าคัญท่ีจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของระบบบริหาร 
ข้าราชการจากเดิมท่ี เน้นพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบ 
รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อ ความส าเร็จขององค์กร รวมทั้งให้ข้าราชการ ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นที่ประชาชน
และผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อ ภารกิจขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว 
และ มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมี พ้ืนฐานสมรรถนะตามที่องค์การบริหารต าบลบ้านหันก าหนด ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นรายต าแหน่งเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพให้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน หากมีการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนา 
รายบุคคลอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจะมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม สามารถ ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย อันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่
การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนท าให้บุคลากรมีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ยิ่งขึ้นต่อไป 
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การจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  จึง

ได้ ก าหนดนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตาม ความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรมเสมอ
ภาคและชัดเจน เพ่ือใช้พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มน าร่อง เพ่ือให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วน ต าบลบ้านหัน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เข้าใจถึงกระบวนการจัดท าต าบลบ้านหัน 
 ๒. เพ่ือก าหนดแนวทางการแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) ให้มีรูปแบบที่ชัดเจน 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๓. เพ่ือผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายตามกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมในการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
การ จัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)  ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ ข้าราชการประเภทอ านวยการ (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง) ประเภท
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ) 
ประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับ ช านาญงาน ระดับอาวุโส) ในแต่ละปีงบประมาณจะจัดท าแผน
ฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)  ให้ สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะตาม แบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน ๒ รอบ ดังนี้ 
 ๑) ตุลาคม - มีนาคม  

๒) เมษายน – กันยายน 
 

๑.๓ ความหมาย 
 แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)   หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากร 
ในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
พัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็นกระบวนการที่
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้บังคับบัญชาก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จ
ของงาน และองค์กรเป็นแผนที่ระบุเป้าหมาย และวิธีการในการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร และเป็นแผนที่ใช้ในการพัฒนา สมรรถนะของบุคคลให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งตามแนวทางความก้าวหน้าในสายงาน แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)  จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของบุคลากรให้ตอบรับหรือ ตอบสนองต่อความต้องการใน ระดับ
หน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้แผนฝึกอบรมราย
ต าแหน่ง (Training Roadmap)   จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานที่น าไปสู่การพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน การ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) หมายถึง การประเมินความส าเร็จของงาน อันเป็น
ผลมาจาก การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมินด้วยวิธีการที่องค์กรก าหนด โดยเปรียบเทียบ
ผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในแผนการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ปฏิบัติงานก าหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหัน จะมาจากการพิจารณา องค์ประกอบหลักของ การประเมิน ๒ ส่วน ได้แก่ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการหรือสมรรถนะส าหรับการให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้จัดกลุ่มระดับคะแนนเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ 
ดีเด่น ดีมาก ดีพอใช้ และต้องปรับปรุง 
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โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
สมรรถนะ(Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคลากรสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร สมรรถนะหลักที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหันก าหนดให้ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ สมรรถนะหลักข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ ด้าน ได้แก่ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี 
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตาม เป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่ เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 

๒. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การด ารงตน และประพฤติ 
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพ่ือ
รักษาศักดิ์ศรี แห่งความเป็นข้าราชการ 

๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ(Expertise) หมายถึง 
ความสนใจใฝ่รู้การสั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้าและ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องจนสามารประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติ
ราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๔. การบริการเป็นเลิศ-การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ 
ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.การท างานเป็นทีม(Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม 
หน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้ง
ความสามารถ ในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง เป็นระดับสมรรถนะที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ใช้เป็น 
เกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ จ าแนกตามประเภทและระดับต าแหน่ง โดยการประเมิน
สมรรถนะ ของข้าราชการจะต้องประเมินเปรียบเทียบสมรรถนะที่ข้าราชการมีอยู่จริงกับเกณฑ์ระดับสมรรถนะ
ที่องค์กร คาดหวัง ส าหรับ แต่ละสมรรถนะตามตารางระดับความคาดหวังของสมรรถนะ ดังนี้ 

มาตรวัดระดับการประเมินสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
ส่วนของผล การ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใช้มาตรวัดการประเมินสมรรถนะตามวิธี 
การพิจารณา สัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง โดยมาตรวัดแบบนี้ใช้ ประเมินว่าผู้รับการ
ประเมิน ได้แสดงสมรรถนะ ตามที่ก าหนดมากน้อยเพียงใดคิดเป็นสัดส่วนมากน้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับระดับ
พฤตกิรรมที่คาดหวัง ซึ่งถ้าผู้รับการประเมินแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังมากก็จะได้คะแนนประเมินสูง 

พจนานุกรมสมรรถนะ(Competency Dictionary) หมายถึง การรวบรวมค าอธิบายเกี่ยวกับ 
พฤติกรรม ที่สะท้อนสมรรถนะด้านต่างๆ และน าพฤติกรรมที่ระบุนั้นมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของ
บุคคลประโยชน์ของแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)   ประโยชน์ของแผนฝึกอบรมราย
ต าแหน่ง (Training Roadmap)   แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงาน (ส านัก/ กอง/ 
ส านักงาน) หรือหัวหน้างาน และ ระดับองค์กร (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน) ดังนี้ 

ระดับรายบุคคล 
แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)ช่วยปรับปรุง (To Improve) ความสามารถเดิมที่มี 

อยู่ และปรับปรุงผลงานที่บุคคลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)ช่วยให้เกิดการพัฒนา (To Develop) อย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเพ่ิมศักยภาพการท างานของบุคลากรให้มี 
ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น 

แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)ช่วยให้บุคลากรมีความพร้อม (To Prepare) ในการ 
ท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ระดับหน่วยงาน (ส านัก/ กอง/ ส านักงาน) หรือหัวหน้างานการทดแทนงาน(Work Replacement) 
บุคลากรเกิดทักษะในการท างานหลายด้าน(Multi Skills) ท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าของ
งาน เดิมไมอ่ยู่หรือโอนย้ายไปที่อ่ืน 

ผลงานของหน่วยงาน (Department Performance) การที่บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนา 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ท าให้ผลงานของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ ส านักงาน ก็ดีข้ึนตามไปด้วย 

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) หัวหน้างานที่มีลูกน้องท างานดีมีความสามารถท า 
ให้มีการวางแผนบริหารจัดการการท างานได้ดี (ไม่ต้องเสียเวลามากในการจัดการงาน) ซึ่งถือเป็นการรักษา
สมดุลในการท างานกับชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย หมายความว่า หากหัวหน้างานสามารถ
จดัการงานท าได้เป็นอย่างดี จะท าให้มีเวลามากพอที่จะไปจัดการกับชีวิตส่วนตัวได้ 

 

ระดับองค์กร (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน)  
 ผลงานขององค์กร (Corporate Performance) การจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training 

Roadmap)ท าให้ บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องท าให้สัมฤทธิผลของหน่วยงานเป็นไปตาม
เป้าหมายซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน โดยรวมด้วยเช่นกัน 

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Corporate Branding) บุคลากรที่มีความสามารถมีส่วนช่วย 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ในด้านการพัฒนาบุคลากรภายในต่อบุคคลภายนอก 
นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้บุคลากรภายในมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรมีความรักและผูกพันกับองค์กรด้วย 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องท าให้ 
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับ 
หน่วยงานภายนอก 

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๑) ผู้บริหาร  
 ๒) ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน   
 ๓) บุคลากร/ เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๒ 

 
เครื่องมือขั้นตอนการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่งและกลุ่มเป้าหมาย 

 
๒.๑ ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 ๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุ่มงาน/ 
ต าแหน่งงาน โดยให้ส านักฝึกอบรบท าหน้าที่ด าเนินการจัดอบรมให้หรือหน่วยงานด าเนินการจัดอบรมเอง หรือ
ส่งบุคลากรไปฝึกกอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่เหมาะสม  

 ๒. การสอนงาน (Coaching) เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในที่ปฏิบัติงาน 
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานประจ าโดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะท าหน้าที่สอนงาน
ให้กับ บุคลากร  

๓. การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) เน้นการฝึกในการปฏิบัติงานจริงโดย 
มี ผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่จะต้องติดตามเพ่ืออธิบายและชี้แนะซึ่ง
เครื่องมือนี้ จะ เกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับการสอนงาน  

 ๔. โปรแกรมพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน ภายในองค์กร บางแห่งเรียก Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่
และพูดคุยกับ บุคลากรอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  

๕. การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมากขึ้นต้องใช้ 
ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดิม เนื่องจากเป็นงานที่แตกต่างจากงานเดิมที่เคย
ปฏิบัติ   

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มีขั้นตอน 
งาน คล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่ได้รับมอบหมาย
จะไม่ยาก หรือไม่ต้องใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก   

๗. การมอบหมายงาน (Delegation) เน้นการกระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจการ 
ตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติแทน ซึ่งงานที่มอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มี 
ลักษณะ เป็นงานประจ า  

8. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อบุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากงานที่รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท าหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนนั้นได้   

9. การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) เน้นการเรียนรู้ งานจากการเลียนแบบ และการติดตาม 
หัวหน้างานหรือผู้รู้ในงานนั้นๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เนื่องจาก บุคลากรจะต้องท าหน้าที่สังเกตติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน   

10. การท ากิจกรรม (Activity) เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอน 
การ ด าเนินงานมากนักความส าเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบ กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

๑1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เน้นการฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่ง/ช่องทางการ 
เรียนรู้ ต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work Instruction หรือค้นคว้าข้อมูลผ่านทาง 
Internet หรือเรียนรู้จาก e-Learning หรือสอบถามผู้รู้เป็นต้น  
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๑2. การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและแจ้งผลหรือให้

ข้อมูล ป้อนกลับแก่บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการท างาน  
๑3. การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงานให้เกิด 

การ แลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สัมมนา จึงมีบทบาทส าคัญมากในการกระตุ้น จูงใจ ให้
ผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนาน าเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 
 
๒.๒ ขั้นตอนการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) 
 แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)  เป็นแผนพัฒนาความสามารถในการท างานของ
บุคลากรภายใต้ความคาดหวังขององค์กรจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการโดย พัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่พึงประสงค์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยจะ
เน้นการสร้างจุดแข็งและ ก าจัดจุดอ่อนของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นความร่วมมือ ระหว่างหัวหน้า  กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องด าเนินการรวมกันอย่าง ใกล้ชิดด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการจัดท าแผนฝึกอบรม
รายต าแหน่ง (Training Roadmap)ถือว่าผู้บังคับบัญชามี บทบาทส าคัญมาก เพราะต้องร่วมพิจารณาการ
ประเมินตนเองของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งหรือสิ่งที่ ต้องพัฒนา และต้องให้ค าปรึกษา 
หารือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมก าหนดประเด็นที่ควรพัฒนา อีกทั้งต้องให้ ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ใน
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานให้มาก ที่สุด 
ตลอดจนต้องติดตามทบทวน แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบความสามารถ 
และ ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นระยะๆ จะ เห็นได้ว่าในการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง จะเน้นการสื่อสาร
แบบสองทาง ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องด าเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
การจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง จึงจะด าเนินไปได้ด้วยดีและส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหัน ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดมาตรฐานความสามารถที่ต้องการ  
ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความสามารถของบุคลากร 
 

ความรู้ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง

การ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑. ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน ๒๑ ด้าน ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   

๑.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   
๑.๑.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
๑.๑.๔ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน   
๑.๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้   
๑.๑.๖ ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์   
๑.๑.๗ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล   
๑.๑.๘ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร   
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๑.๑.๙ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ  
๑.๑.๑๐ ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ   
๑.๑.๑๑ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(GFMIS)  
๑.๑.๑๒ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง   
๑.๑.๑๓ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี   
๑.๑.๑๔ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ   
๑.๑.๑๕ ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล   
๑.๑.๑๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร   
๑.๑.๑๗ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   
๑.๑.๑๘ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ้ืนที่  
๑.๑.๑๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ   
๑.๑.๒๐ ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware) ซอฟต์แวร์ 

(Software) และเน็ตเวิร์ก(Network)   
๑.๑.๒๑ ความรู้เรื่องบรรณารักษ์   

  ๑.๒ การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
มีดังนี้   
   ๑.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสาย
งานไว้อย่าง น้อยสายงานละ ๗ ด้าน   

๑.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ า 
สายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน   

๑.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสาย 
งานไว้อย่าง น้อยสายงานละ ๕ ด้าน   

๑.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไปให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
ไว้อย่าง น้อยสายงานละ ๓ ด้าน 
  ๑.๓ การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นในงานของ 
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้า ราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด   
 ๒. ทักษะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑ ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน ๙ ด้าน ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล   

๒.๑.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน   
๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน   
๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ   
๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้   
๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
๒.๑.๙ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
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  ๒.๒ การก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 มีดังนี ้
   ๒.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน
ไว้อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน   

๒.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ า 
สายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน   

๒.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ า 
สายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน   

๒.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
ไว้อย่างน้อย สายงานละ ๓ ด้าน 
  ๒.๓ การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 ๓. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๑ สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๓ 
ประเภท ดังนี้ 

  ๓.๑.๑ สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับ
ต าแหน่งจ าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ 
ดังนี้  

   ๓.๑.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
๓.๑.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   
๓.๑.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
๓.๑.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ   
๓.๑.๑.๕ การท างานเป็นทีม 

   ๓.๑.๒ สมรรถนะประจ าผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในต าแหน่ง
ประเภทบริหาร และอ านวยการ ซึ่งต้องก ากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าที่มี 
ประสิทธิภาพเพ่ือน าทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ ดังนี้ 
    ๓.๑.๒.๑ การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง   

๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเป็นผู้น า   
๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน  

     ๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
   ๓.๑.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับ
ประเภทและ ระดับต าแหน่งในสายงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งในสาย
งานนั้น สามารถปฏิบัติ ภารกิจในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒๒ สมรรถนะ ดังนี้ 
    ๓.๑.๓.๑ การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ   
    ๓.๑.๓.๒ การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ   

๓.๑.๓.๓ การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
 
 



-9- 
๓.๑.๓.๔ การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล     
๓.๑.๓.๕ การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์   
๓.๑.๓.๖ การคิดวิเคราะห์   
๓.๑.๓.๗ การบริหารความเสี่ยง   
๓.๑.๓.๘ การบริหารทรัพยากร   
๓.๑.๓.๙ การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  
๓.๑.๓.๑๐ การยึดมั่นในหลักเกณฑ์   
๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ   
๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะห์และการบูรณาการ   
๓.๑.๓.๑๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   
๓.๑.๓.๑๔ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   
๓.๑.๓.๑๕ การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์   
๓.๑.๓.๑๖ ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์   
๓.๑.๓.๑๗ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น   
3.๑.๓.๑๘ ความคิดสร้างสรรค์   
๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   
๓.๑.๓.๒๐ จติส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   
๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ   
๓.๑.๓.๒๒ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

  ๓.๒ การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
มีดังนี ้
   ๓.๒.๑ สมรรถนะหลัก ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุก
ประเภทและระดับต าแหน่งทั้ง ๕ สมรรถนะ   

๓.๒.๒ สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสาย 
งานในต าแหน่ง ประเภทบริหารและอ านวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ  

 ๓.๒.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสาย 
งานในทุก ประเภทและระดับต าแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ 
  ๓.๓ การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะจ าเป็นในงานของ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่ วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงาน ส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 ขั้นตอนที่ ๓ การก าหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร  

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)  
ขั้นตอนที่ ๕ การพูดคุยแผนการพัฒนากับบุคลากร  
ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
ขั้นตอนที่ ๗ การรายงานผล 
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๒.๓ กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ระดับกลาง)   จ านวน  1  อัตรา 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ระดับต้น)   จ านวน  1  อัตรา 
3. ส านักปลัด อบต. 

- หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
- นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา 
- นิติกรช านาญการ      จ านวน  1  อัตรา 
- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    จ านวน  1  อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน  2  อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา 

 
4. กองคลัง 

- ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)  จ านวน  1  อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)  จ านวน  1  อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน   จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จ านวน  1  อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า       จ านวน  1  อัตรา 

 
5. กองช่าง 

- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา 
- นายช่างโยธาอาวุโส     จ านวน  1  อัตรา 
- นักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน  2  อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา 

 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- นักวิชาการศึกษาช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
ศพด.อบต.บ้านหัน 

- คร ู       จ านวน  2  อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน  1  อัตรา 

 
7.  หน่วยตรวจสอบภายใน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา 
 

รวมทั้งสิ้น     จ านวน  29 อัตรา 
 
 



 
บทที่ ๓ 

 
                         ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับ 
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุก
ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้
เป็นคนดี  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรู้ 
คู่ความดี  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุก 
ระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้ยอมรับ 
การการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต   
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล
ร่วมมือ กับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มี
การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลยอมรับในผลงาน 
ของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา ศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๔ 

 
สมรรถนะของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามโครงสร้างใหม่ 

 
๔.๑ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.  
๒๕๕๗ “ 
 ข้อ ๔/๑ การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรอง 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด   

(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับ  
ส่วนระดับกอง ระดับส านักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ 
คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

 (๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั 
ปริญญา ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น   

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่ง 
ประเภท อ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือ
พนักงาน ส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น”   
 ข้อ ๔/๒ ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีระดับ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต าแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น (ก) ระดับต้น (ข) ระดับกลาง (ค) ระดับสูง  

(๒) ต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น (ก) ระดับต้น (ข) ระดับกลาง (ค) ระดับสูง   
(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ (ก) ระดับปฏิบัติการ (ข) ระดับช านาญการ (ค) ระดับช านาญ  

การพิเศษ (ง) ระดับเชี่ยวชาญ    
(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป (ก) ระดับปฏิบัติงาน (ข) ระดับช านาญงาน (ค) ระดับอาวุโส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๕ 
 

แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) 
ประจ างบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3 (ฉบับแก้ไขครั้งท่ี 1) 

 
ข้าราชการแต่ละประเภทในสังกัด   

ล าดับ ประเภท/ระดับต าแหน่ง 
จ านวนข้าราชการใน
หน่วยงานทั้งหมด 

จ านวนผู้ทีไ่ด้รับการ 
พัฒนา 

จ านวนผู้ทีไ่ม่ได้รบั 
การพัฒนา 

1 บริหารท้องถิ่น 2   
2 อ านวยการท้องถิ่น 4   
3 สายวิชาการ 7   
4 สายทั่วไป 6   
5 ลูกจ้างประจ า 1   
6 ครู 2   
7 พนักงานจ้างตามภารกิจ 5   
8 พนักงานจ้างทั่วไป 2   

รวม 29   
 
 ร้อยละของข้าราชการพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนารายต าแหน่ง 
   =      จ านวนผู้ทีไ่ด้รับการพฒันาตามแผน            X๑๐๐        
                                  จ านวนข้าราชการในหน่วยงานรวมทัง้หมด  
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต. ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  
การคลั ง  งานช่าง งานอ านวยการ  งาน
สาธารณสุข งาน สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

รองปลัด อบต. ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  งบประมาณ  
การคลัง งานช่าง งานอ านวยการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ส านักปลัด   
หัวหน้าส านักปลัด ๑. สมรรถนะหลัก  

๒. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน 
อ านวยการ  งานบริหารงานทั่ ว ไป  งาน
ประสานงานทั่วไป   งานรัฐพิธี 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นิติกร 1. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานกฎหมายและคดี ระเบียบต่างๆ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิเคราะห์ฯ ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติ ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานสรรหา งานเงินเดือน ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน งานเครื่องราช งานเขียนโครงการ  
งานฝึกอบรม  ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักพัฒนาชุมชน ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

เจ้าพนักงานธุรการ ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓.งานทที่ จ า เป็น ในการปฏิบัติ หน้ าที่ ใน
ต า แหน่ ง  เ ช่ น  ง าน  อ า น วยกา ร   ง า น
บริหารงานทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป งาน
ธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานที่ไม่ อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทา สาธารณ
ภัย 

๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานที่ จ า เป็นในการปฏิบั ติหน้าที่ ใน
ต าแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การช่วยภัย  
งาน กู้ชีพ  อปพร. 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผช.จพง.ธุรการ ๑. สมรรถนะหลัก  

๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานอ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป  
งาน ประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งาน สภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานขับรถ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีขับ รถยนต์) 

๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่ น  เ รี ยนรู้ ก า รบ า รุ ง รั กษา เครื่ อ ง ยนต์  
มารยาทการใช้รถ ใช้ถนน เครื่องหมายจราจร 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป   
นักการ ๑. สมรรถนะหลัก  

๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานท าความสะอาด งานตกแต่งสวน ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

กองคลัง   
ผู้อ านวยการกองคลัง ๑. สมรรถนะหลัก  

๒. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร งานการคลัง  
งาน งบประมาณ  งานสวัสดิการ  งานการเงิน  
การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร งานการคลัง  
งาน งบประมาณ  งานสวัสดิการ  งานการเงิน  
การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียน ฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ  

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

จพง.การเงินและบัญชี ๑.สมรรถนะหลัก  
๒.สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียน ฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ  

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

เจ้าพนักงานพัสดุ ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส านักงาน  งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  
สอบ ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ งานภาษี
อากร  งาน การเงิน ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ลูกจ้างประจ า   
จพง.การเงินและบัญชี ๑.สมรรถนะหลัก  

๒.สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียน ฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ  
 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

กองช่าง   
ผู้อ านวยการกองช่าง ๑. สมรรถนะหลัก  

๒. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานช่างโยธา งานด้านไฟฟ้าและแสง
สว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่าง
ก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่าง
เขียนแบบ ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นายช่างโยธา ๑.สมรรถนะหลัก  
๒.สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น   งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่าง
เขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผช.นายช่างโยธา ๑. สมรรถนะหลัก  

๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น   งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่าง
เขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ผช.ช่างไฟฟ้า ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น   ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ 
ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษา เครื่องใช้ที่
เก่ียวกับไฟฟ้า 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป   
คนงาน ๑. สมรรถนะหลัก  

๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานธุรการกองช่าง งานสารบรรณ  งานที่
ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-18- 

 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
นักวิชาการศึกษา ๑. สรรถนะหลัก  

๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อจัดจ้าง  งาน
โครงการ งาน ประเพณีวัฒนธรรม  งานการ
ศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

ครู ๑. สมรรถนะหลัก  
๒. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียน โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็ก ปฐมวัย ฯลฯ  
 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ดูแลเด็ก ๑.สมรรถนะหลัก  

๒.สมรรถนะประจ าสายงานการสอน  
๓.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียน โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็ก ปฐมวัย ฯลฯ  
ฝึกอบรม 

ฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๖  
 

                                               การติดตามและประเมินผล  
 
การติดตามและประเมินผล  

๗.๑  ประเมินด้านปริมาณจ านวนร้อยละของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับที่ได้รับการ
อบรมพัฒนา   
   ๑) ติดตามประเมินผลโดยการติดตามการเข้ารับการอบรมจ านวนครั้งและความครอบคลุม
ของ หลักสูตรที่ได้เข้ารับ การอบรมจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการอบรม  

 ๒) ติดตามประเมินผลโดยการติดตามการเข้ารับการอบรมของจ านวนบุคลากรเทียบ  
เปอร์เซ็นต์ต่อครั้งต่อ ปีงบประมาณและจ านวนผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด  

 ๓) ปริมาณการสมัครเข้ารับการอบรมและการเข้ารับการอบรมจริง   
๔) คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโดยรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากการอบรมหรือ  

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ จัดท าเป็นทะเบียนการอบรม   
๗.๒ ประเมินด้านคุณภาพ   

๑) บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้สามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการ 
ประเมิน โดยผู้บังคับบัญชา   

๒)บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปยังบุคลากรคนอื่นๆ ภายใน 
หน่วยงาน เพ่ือน าไปปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ   

๓) การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน   
๔) การตอบแบบทดสอบความรู้ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่อบรม   

๗.๓ ประเมินด้านการปฏิบัติตาม 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายต าแหน่ง 

ล าดับ ประเภท/ระดับต าแหน่ง 
จ านวนข้าราชการใน
หน่วยงานทั้งหมด 

จ านวนผู้ทีไ่ด้รับการ 
พัฒนา 

จ านวนผู้ทีไ่ม่ได้รบั 
การพัฒนา 

1 บริหารท้องถิ่น 2   
2 อ านวยการท้องถิ่น 4   
3 สายวิชาการ 7   
4 สายทั่วไป 6   
5 ลูกจ้างประจ า 1   
6 ครู 2   
7 พนักงานจ้างตามภารกิจ 5   
8 พนักงานจ้างทั่วไป 2   

รวม 29   
 

ร้อยละของข้าราชการพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนารายต าแหน่ง 
   =      จ านวนผู้ทีไ่ด้รับการพฒันาตามแผน            X๑๐๐        
                                  จ านวนข้าราชการในหน่วยงานรวมทัง้หมด  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

ที่  370/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
…………………………………………….. 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-
2563) และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 นั้น 
 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนฝึกอบรมรายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่งของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน   ประธานคณะกรรมการ 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  คณะกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
5. หัวหน้าส านัก     คณะกรรมการ/เลขานุการ  
6. นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนการฝึกอบรม /โครงการ แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน 
2. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการด าเนินการตามแผนฝึกอบรมรายต าแหน่งของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ให้

ผู้บริหารทราบ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 

                            
      (นางภรณี  อินทะมาตย์) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
ที่ 3๗๑/25๖1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง      
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

…………………………………………….. 
 
  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ที่ 370/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นั้น 
 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนฝึกอบรมรายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่งของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน   ประธานคณะกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน   คณะกรรมการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  คณะกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
6. หัวหน้าส านัก     คณะกรรมการ/เลขานุการ  
7. นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการด าเนินการตาแผนฝึกอบรมรายต าแหน่งของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ให้ผู้บริหารทราบ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 

                            
      (นางภรณี  อินทะมาตย์) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
การใช้แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

******************************* 
 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้ด าเนินการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้าง แรงจูงใจให้แก่ ข้าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการ มีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติ ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐ ซึ่งแนวทางการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจจะต้องสอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการ ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาของ ข้าราชการในแต่ละกลุ่มและผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของ ข้าราชการด้วย การพัฒนาบุคลากร จึงถือเป็น หัวใจ ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  จึงไดจ้ัดท าแผนฝึกอบรมรายบุคคลเพื่อส่งเสริมนโยบาย 
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตาม ความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและชัดเจน เพ่ือ
ใช้พฒันาข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มน าร่อง เพื่อให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วน ต าบลบ้านหัน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่อไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นางภรณี  อินทะมาตย์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ศุกร์ที่ 9 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องรับรองเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

********************************* 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวปุญญิศา  อนัญตศิริ ปลัด อบต. ปุญญิศา อนัญตศิริ  
2 นางพานิจ  ท าสีทา รองปลัด อบต. พานิจ ท าสีทา  
3 นายชูศักดิ์  ไชยพรม ผอ.กองคลัง ชูศักดิ์ ไชยพรม  
4 นายนพดล  วิริยะ ผอ.กองช่าง นพดล  วิริยะ  
5 นายชัยพฤกษ์ ทองประสาน หัวหน้าส านักปลัด ชัยพฤกษ์ ทองประสาน  
6 นางสาวสุกฤตา  สุดสะอาด นักทรัพยากรบุคคล สุกฤตา  สุดสะอาด  

 
 เมื่อกรรมการมาพร้อมเพรียงกัน ประธานคณะกรรมการกล่าวเปิดการประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  - ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ที่ 370/2561 เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่งฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -ไม่มี- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  - เรื่องการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง เป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะจะด าเนินการ 

ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดยจะให้เลขานุการแจ้งรายละเอียดจ านวน 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างให้คณะกรรมการทราบ 

เลขานุการ  - ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ 
   1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ระดับกลาง) จ านวน  1  อัตรา 

   2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
3. ส านักปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
- นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา 
- นิติกรช านาญการ     จ านวน  1  อัตรา 
- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
 



 
 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    จ านวน  1  อัตรา 
- พนักงานจา้งตามภารกิจ     จ านวน  2  อัตรา  
- พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา 
4. กองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) จ านวน  1  อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)  จ านวน  1  อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน   จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จ านวน  1  อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า       จ านวน  1  อัตรา 
5. กองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 

  - นายช่างโยธาอาวุโส     จ านวน  1  อัตรา 
- นักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน  2  อัตรา 

  - พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษาช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 

                 ศพด.อบต.บ้านหัน 
- คร ู       จ านวน  2  อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน  1  อัตรา 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

  - นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา 
 

รวมทั้งสิ้น     จ านวน  29 อัตรา 
 

ประธานฯ ในการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง จะให้เลขานุการแจงรายละเอียดให้ฟัง 
เลขานุการ แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)   หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่

จะช่วยให้บุคลากร ในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสาย
อาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริม
จุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับ ผู้บังคับบัญชาก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือความส าเร็จของงาน และองค์กรเป็นแผนที่ระบุเป้าหมาย และวิธีการในการ
พัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และเป็นแผนที่ใช้ในการพัฒนา 
สมรรถนะของบุคคลให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตาม
แนวทางความก้าวหน้า ในสายงาน แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ ง (Training 
Roadmap)  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของบุคลากรให้ 

 
 
 



 
 

ตอบรับหรือ ตอบสนองต่อความต้องการใน ระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง 
(Training Roadmap)   จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
และพฤติกรรม การปฏิบัติงานที่น าไปสู่การพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) หมายถึง 
การประเมินความส าเร็จของงาน อันเป็นผลมาจาก การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดรอบการประเมินด้วยวิธีการที่องค์กรก าหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในแผนการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่
ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานก าหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จะมาจากการ
พิจารณา องค์ประกอบหลักของ การประเมิน ๒ ส่วน ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการหรือสมรรถนะส าหรับการให้
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้จัด
กลุ่มระดับคะแนนเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดีพอใช้ และต้องปรับปรุง 
โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
สมรรถนะ(Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคลากรสร้างผลงานได้
โดดเด่นในองค์กร สมรรถนะหลักท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันก าหนดให้ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ สมรรถนะหลักข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ 
ด้าน ได้แก่ 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม 
เป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่ เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 
๒. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การ
ด ารงตน และประพฤติ ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรี แห่งความเป็น
ข้าราชการ 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้การสั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องจนสา
มารประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
๔. การบริการเป็นเลิศ-การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและ
ความพยายามของ ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 



 
 
 
๕.การท างานเป็นทีม(Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม ่
จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถ ในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
ระดับสมรรถนะท่ีองค์กรคาดหวัง เป็นระดับสมรรถนะที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน ใช้เป็น เกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ จ าแนกตามประเภท
และระดับต าแหน่ง โดยการประเมินสมรรถนะ ของข้าราชการจะต้องประเมิน
เปรียบเทียบสมรรถนะที่ข้าราชการมีอยู่จริงกับเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่องค์กร 
คาดหวัง ส าหรับ แต่ละสมรรถนะตามตารางระดับความคาดหวังของสมรรถนะ ดังนี้ 
มาตรวัดระดับการประเมินสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนของผล การ ประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใช้มาตรวัดการประเมินสมรรถนะตามวิธี การ
พิจารณา สัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง โดยมาตรวัดแบบนี้
ใช้ ประเมินว่าผู้รับการประเมิน ได้แสดงสมรรถนะ ตามที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด
คิดเป็นสัดส่วนมากน้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับระดับพฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งถ้าผู้รับ
การประเมินแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังมากก็จะได้คะแนนประเมินสูง 
พจนานุกรมสมรรถนะ(Competency Dictionary) หมายถึง การรวบรวม
ค าอธิบายเกี่ยวกับ พฤติกรรม ที่สะท้อนสมรรถนะด้านต่างๆ และน าพฤติกรรมที่
ระบุนั้นมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของบุคคลประโยชน์ของแผนฝึกอบรมราย
ต าแหน่ง (Training Roadmap)   ประโยชน์ของแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง 
(Training Roadmap)   แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงาน 
(ส านัก/ กอง/ ส านักงาน) หรือหัวหน้างาน และ ระดับองค์กร (องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน) ดังนี้ 
ระดับรายบุคคล 
แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)ช่วยปรับปรุง (To Improve) 
ความสามารถเดิมที่มี อยู่ และปรับปรุงผลงานที่บุคคลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)ช่วยให้เกิดการพัฒนา (To 
Develop) อย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
เพ่ิมศักยภาพการท างานของบุคลากรให้มี ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น 
แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap)ช่วยให้บุคลากรมีความพร้อม (To 
Prepare) ในการ ท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ระดับหน่วยงาน (ส านัก/ กอง/ ส านักงาน) หรือหัวหน้างานการทดแทนงาน(Work 
Replacement) บุคลากรเกิดทักษะในการท างานหลายด้าน(Multi Skills) ท าให้
สามารถท างานทดแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าของงาน เดิมไม่อยู่หรือโอนย้ายไปที่อ่ืน 
ผลงานของหน่วยงาน (Department Performance) การที่บุคลากรมีการเรียนรู้
และพัฒนา ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
ท าให้ผลงานของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ ส านักงาน ก็ดีข้ึนตามไปด้วย 
 
 



 
คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) หัวหน้างานที่มีลูกน้องท างานดีมี
ความสามารถท า ให้มีการวางแผนบริหารจัดการการท างานได้ดี (ไม่ต้องเสียเวลา
มากในการจัดการงาน) ซึ่งถือเป็นการรักษาสมดุลในการท างานกับชีวิตส่วนตัว ส่งผล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย หมายความว่า หากหัวหน้างานสามารถจัดการงานท าได้
เป็นอย่างดี จะท าให้มีเวลามากพอที่จะไปจัดการกับชีวิตส่วนตัวได้ 

 

ระดับองค์กร (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน)  
ผลงานขององค์กร (Corporate Performance) การจัดท าแผนฝึกอบรมราย

ต าแหน่ง (Training Roadmap)ท าให้ บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ท าให้สัมฤทธิผลของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน โดยรวมด้วยเช่นกัน 
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Corporate Branding) บุคลากรที่มี
ความสามารถมีส่วนช่วย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
ในด้านการพัฒนาบุคลากรภายในต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้
บุคลากรภายในมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรมีความรักและผูกพันกับองค์กรด้วย 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) การพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องท าให้ บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับ หน่วยงานภายนอก 
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

   ๑) ผู้บริหาร  
 ๒) ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน   
 ๓) บุคลากร/ เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตาม
ความเป็นจริง 

ประธานฯ -ดังรายละเอียดและเอกสารที่แนบให้  มีคณะกรรมการท่านขัดข้องหรือมี
ข้อเสนอแนะหรือไม่ 

ผอ.กองคลัง - เป็นการเสนอมีรายละเอียดครบถ้วนดี ไม่มีข้อสงสัย แต่หากไม่เข้าใจในบางเรื่อง
รบกวนฝ่ายเลขาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ- ในการจัดท าแผนฝึกอบรม- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
 
 
 
   (ลงชื่อ)        สุกฤตา  สุดสะอาด    ผู้จัดรายงานการประชุม 
    (นางสาวสุกฤตา  สุดสะอาด) 
                  เลขานุการ 
 
(ลงชื่อ)     ปุญญิศา  อนัญตศิริ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวปุญญิศา  อนัญตศิริ) 
             ประธานคณะกรรมการฯ 

 



 


