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บทที่ 1 
บทนำ 

1  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพ้ืนที่  และระดับสากล  
เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน(Globalization)  โดยต้องอาศัย
ความรู้  ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสำคัญ    
ที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
  ตามประกาศคณะกรรมการการพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลพิมาย  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  กำหนดให้เทศบาลตำบลพิมาย  
มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบ
แบบแผน  ของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นนพนักงานเทศบาลที่ดี  โดย
เทศบาลตำบลพิมายต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน  ตามกลักสูตรคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)  
กำหนด  เช่น  การพัฒนา  ด้านความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึก  อบรม  การ
ฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากเทศบาลตำบลพิมายมีความประสงค์จะพัฒนา  เพ่ิมเติม  ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นในการการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทำได้  ทั้งนี้  เทศบาลตำบลพิมายที่จะ
ดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรตามความจำเป็นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลพิมายกำหนดเป็นหลักสูตร
หลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่เทศบาลตำบลพิมานพิจารณา  เห็นว่ามีความเหมาะสม  การพัฒนา
พนักงานเทศบาลตำบลพิมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้เทศบาลตำบลพิมายสามารถ  เลือกใช้วิธีการพัฒนา
อ่ืนๆ  ได้  และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย (ก.กทจ.) หรือสำนักงาน
คณะกรรมาการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  ร่วมกับเทศบาลตำบลพิมายต้นสังกัด  ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลพิมาย  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  กำหนดให้เทศบาลตำบลพิมาย
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตำบลพิมายที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด  โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตำบลพิมาย  ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลพิมาย  นั้น 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลตำบลพิมาย  ตำบลในเมือง  อำเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  จึงจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ประจำปี  2564 – 2566  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตำบลพิมาย เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบคลากรเทศบาลตำบลพิมาย  ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนา  5  
ด้าน  ได้แก่ 
 
 
     /(2) ด้านความรู้.. 
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  (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  
ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายสำคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 
  (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ได้แก  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่นการฝึกอบรม  งานบริหารงานบุคคล  งานวิเคราะห์  งานการเงิน งานด้าน
ช่างฯ 
  (3) ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น    
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงานเป็นต้น 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย  
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
  (5) ด้านศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธ รรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ   
การปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุข 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลตำบลพิมายจึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปี 
2564 – 2566  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติทีดี  คุณธรรม  จริยธรรม  ของบุคลากรเทศบาลตำบล   
พิมาย  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน  
ทันสมัย  ซึ่งได้แก่  ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม ฯลฯ  โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป  บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน  ความต้องการ  ความคาดหวังและความต้องการของ
บุคลากรในองค์กร  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นต่อการพัฒนา  รวมทั่งการวิเคราะห์
จุดอ่อน  จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพ
ในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า  ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน  สำหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค Swot  analysis  การพิจารณาถึง
ปัจจัยภายในได้แก่จุดแข็ง(Strengh – S) จุดอ่อน(Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity –O) 
และอุปสรรค (Threat –T)  เป็นเครื่องมือ 
 
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลพิมาย 
  “ร่วมใจสามัคคี  บริการดีเป็นเลิศ  โปร่งใส  มีส่วนร่วม”  
พันธกิจ 
  มุ่งพัฒนาทักษะบุคคลขององค์กรให้เข้มแข็ง 
  พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้  ความสามรถ  ประสบการณ์การทำงานเพ่ิมพูนมากขึ้น 
  สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานต่อองค์กร  เพื่อนร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
    /การวิเคราะห.์. 
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การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค  SWOT Analysis 
 จุดแข็ง 
 1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้  เทศบาลตำบลพิมาย  บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่  การเดินทาง 
            สะดวกทำงานเกินเวลาได้  
 2. มีอายุเฉลี่ย  30 – 50 ปี  เป็นวันทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
 3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียดรอบคอบ 
 4. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว  โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
 5. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 จุดอ่อน 
 1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาลตำบลพิมาย 
 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
 3. ขาดความกระตือรือร้น 
 4. ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ทำงานเป็นทีม 
 5. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวง  การดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก 
 โอกาส 
 1. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต เทศบาลตำบลพิมาย  ทำให้รู้สภาพพ้ืนที่  ทัศนคติของประชาชนได้ดี  
            มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน  ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานได้ง่าย  
 2. มีความจริงใจในการพัฒนา  เทศบาลตำบลพิมาย  อุทิศตนได้อย่างคลอดเวลา 
 3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี , ปริญญาโทเพิ่มขึ้น 
 4. เทศบาลตำบลพิมาย  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 
  อุปสรรค 
 1. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  ความรู้ที่มี 
           จำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานให้ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลตำบลพิมาย 
 2. พ้ืนที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
 3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
 
2.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
  2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด  มุ่งมั่นจะเป็นคนดี  มีจิตสำนึกในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ  รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง  มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptuaj  Skills)  เพื่อการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์  มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน  มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human  Skills)  เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่าง    
มีประสิทธิผล 
 
 
 
    /2.3 เพ่ือพัฒนา.. 
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  2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน  มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง  มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical  Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบั ติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพิมาย  และโครวงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ  ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเช้งปริมาณ 
   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลพิมาย  อันประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลพิมาย  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  มี
ความสามารถ  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างน้อง  1  ครั้งต่อปี 
   2. ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ  50  ของบุคลากรทั้งหมด 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1.บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลพิมายทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   2.ประชาชนเทศบาลตำบลพิมายได้รับการบริการที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
  คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลพิมายเห็นสมควรให้จัดทำ  แผนการ
พัฒนาบุคลากร  โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  1) การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาการหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ  พัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย  ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในตา
ละสานงาน  ที่ดำรงอยู่ตามกรอบแผน  อัตรากำลัง  3  ปี 
  2) ให้บุคลากรของเทศบาลตำบลพิมาย  ต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย  ปีละ  1  ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร  ดังนี้ 
   (1)หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
   (2)หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (3)หลักสูตรความรู้  และทักษะเฉพาะของานในแต่ละตำแหน่ง 
   (4)หลักสูตรด้านการบริหาร 
   (5)หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)วิธีการพัฒนาบุคลากรให้เทศบาลตำบลพิมาย  เป็นหน่วยดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจำเป็น  และความเหมาะสม  ดังนี้ 
 
 
    /(1)การปฐมนิเทศ.. 
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   (1)การปฐมนิเทศ 
   (2)การฝึกอบรม 
   (3)การศึกษาหรือดูงาน 
   (4)การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนา 
   (5)การสอนงาน  การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
   (6)งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  เทศบาลตำบลพิมายต้องจัดสรรงบประมาณ  
สำหรับพัฒนาบุคลากรตาแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน  โดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า  เพ่ือให้การ
พัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  5.1 การเตรียมการและการวางแผน 
   1) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
    2) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
   3) ด้านความรู้และทักษะ เฉพาะของานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว  และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
  5.2 การดำเนินการพัฒนา 
   1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรนำ  
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนด  กลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  
การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ  พัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ  เหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  
การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและ  การสัมมนาเป็นต้น       
    2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสมารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือก  
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง   โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพ่ือดำเนินการเอง  หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย 
ราชการอ่ืน  หรือว่าจ้างองค์กรเอกชน  ที่มีความรู้ชำนาญเฉพาะด้าน  เป็นผู้ดำเนินการรายละเอียดขั้นตอนการ
ดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร  มีดังนี้          
 

แผนแสดงข้ันตอนการดำเนนิงานการพัฒนาบุคลากร 
 เริ่มต้น 
  1.1  แต่งตั้งคณะทำงาน 
  1.2  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
  1.3  กำหนดประเภทของความจำเป็น 
  
      /1.การเตรียม.. 
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 1. การเตรียมการและการวางแผน 
  การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง  หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน  หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น 
  - การปฐมนิเทศ 
  - การสอนงาน  การให้คำปรึกษา 
  - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ 
  - การฝึกอบรม 
  - การดูงาน 
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
  - ฯลฯ 
 

 2. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีการระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จ  ความรู้  
ความสามารถ  และผลการปฏิบัติงาน 
 

 3. การติดตามและการประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร  คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตำบลพิมาย  ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลพิมาย  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 
  1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินการพัฒนา  โดยให้มีการ
รายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมคลากรภายนอก  และการใช้แบบสอบถาม/
แบบทดสอบ  ก่อน – หลัง  เมื่อผ่านการประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
  2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา 
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               กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual  Framework in Personnel  Development  Plan) 
          องค์ประกอบ 1                     องค์ประกอบ 2                            องค์ประกอบ 3                 องค์ประกอบ 4                       องคป์ระกอบ 5          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ทรัพยากรที่ใช ้
(Input) 

2.กจิกรรม 

(Process) 

3.ผลผลิต 

(Output) 

3.ผลลัพธ ์

(Outcome) 
3.ผลลัพธ์สุดท้าย 

(End Outcome) 

  
 

4.1 บุคลากรมี
จิตสำนึกพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องมีสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์
ของ ทต.พิมาย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  และมี
สมรรถนะที่สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจของ 
ทต.พิมาย ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

5.1 ประชาชนเชื่อมันและ

ศรัทธาในการบริหารงาน 

 

 

5.2 ได้รับความร่วมมือใน

การบริหารงานจากประชาชน 

 

 

5.3 สู่การพัฒนาท่ีย่ังยนื 

1.1 บุคลากรที่
รับผิดชอบด้านต่าง 

(Man) 

1.2 งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่าง 

(Budget) 
 

1.3 เวลาที่ใช้เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมต่าง 

(Time) 
 

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช ้

(Innovation and 
Technology) 

 

2.1 พัฒนาสมรรถนะจำเป็นพืน้ฐาน 

(Intrinsic  Competency) 

2.1 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ 

(Strategy Oriented  Competency) 

 

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลัก

หน่วยงาน (Routine-Oriented Competency) 

  Competency) 

 
2.4 พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน(Inside-

Out  Approach) มากกว่าวิธเีร่ิมจาก

ภายนอก(Outside-ln Approach) 

 
2.5 ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรมเพื่อให้ปรับตัว

เขา้กับสถานการณ์ในอนาคตได ้ 

(Proactive  Personnel  Development  Plan) 

(Intrinsic  Competency) 

 2.1 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร 
(Driving  Mechanism  of  Personnel  Development  

Plan ) 

 

3.1 บุคลากรเก่งคดิ 

(รู้วิธีคิด คดิเป็น มีจิตสำนึกที่ดี 

และมุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี) 

3.1 บุคลากรเก่งคน      

(เขา้ใจตนเอง เขา้ใจคนอื่น      

รู้วิธีทำงานและอยู่ร่วมกับคน

อื่นอย่างมคีวามสุข และมุ่งมั่นที่

จะรักคนอื่น รักองค์กร)  

 

3.1 บุคลากรเก่งงาน  

(มีความรู้และทักษะในการ

บริหารและปฏิบัติงานได้อย่าง

มรประสิทธิผล) 

 

องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving  Force  Factors) องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิท์ี่เกดิจากการขับเคลื่อน (Result  Factors) 
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บทที่ 2 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

  การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลพิมาย  ได้พิจารณาและให้ความสำคัญ
บุคลากรในทุกระดับทั้ง  คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย  พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย  และ
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย  เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน,หน้าที่  ความ
รับผิดชอบ,ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง,การบริหาร  และคูณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้ 
 
1  หลักสูตรในการพัฒนาสอดคลอ้งกับระดับตำแหน่ง 
  1. ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย 
  2. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพิมาย 
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  4. นักทรัพยากรบุคคล 
  5. นักพัฒนาชุมชน 
  6. เจ้าพนักงานธุรการ 
  7. ผู้อำนวยการกองคลัง 
  8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  9. เจ้าพนักงานพัสดุ 
  10. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  11. ผู้อำนวยการกองช่าง 
  12. นายช่างโยธา 
  13. นายช่างไฟฟ้า 
  14. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
  15. นักวิชาการศึกษา 
  16. ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
2  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  พ.ศ.2564 - 2566 
  2.1 หมวดงบดำเนินการ  ประเภทค่าใช้สอย  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           
และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา  ของทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลพิมาย 
 
หลักสูตรการพัฒนา  
   (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนที่ในการปฏิบัติราชการ 
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     /เครื่องมือการ.. 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
  เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       กองฝึกอบรมเป็นผู้รบัผิดชอบ                                                      ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็น    
                                                                                             ผู้รับผิดชอบ 
 
       ความรู้อยูต่ิดตัวไม่นายประมาณ 1-2  สัปดาห์                              การเรียนรูร้ะยะยาว (Long  Term  Learning)  
             
       การเรียนรูร้ะยะสั้น (Short Term Learning)                          การสอนงาน (Coaching)  
                                                                                        การฝึกอบรมในขณะทำงาน(On  the lob Training : OlT) 
                                                                                        โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ยง(Mentoring Program ) 
                                                                                        การเพิ่มคุณค่าในงาน( Job Enichment) 
                                                                                        การเพิ่มปริมาณงาน(Job Enlargement ) 
                                                                                        การมอบหมายโครงการ(Project Assignmeng) 
                                                                                        การหมุนเวียนงาน(Job Rotation) 
                                                                                        การให้คำปรึกษาแนะนำ(Consulting) 
                                                                                        การติดตาม/สังเกต(Job Shadowing) 
                                                                                        การทำกิจกรรม(Activity) 
                                                                                        การเรียนรูด้้วยตนเอง(Self  Leaming) 
                                                                                        การเป็นวิทยากรภายใน(Intemal  Trainer) 
                                                                                        การดูงานนอกสถานท่ี(Site  Visit) 
                                                                                        การให้ข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) 
                                                                                        การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ(Counterpart) 
                                                                                        การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ(Benchmarking) 
                                                                                        การประชุม/สัมมนา(Meeting /Seminar)    
การติดตามและประเมินผล  
  การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการติดตามประเมินผลเพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการปรับปรุงการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยการประเมินผลการฝึกอบรมทำการประเมินก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม
ทุกครั้ง  และให้ผู้ฝึกอบรมจัดทำบันทึกรายงานผลการฝึกอบรมทุกครั้ง 

/ลักษณะเฉพาะ.. 
 

เคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร 
(Development Tools) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 

(Classroom  Training) 

เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

ท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน 

(Non  Classroom Training 
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ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร  

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 
1. การฝึกอบรมในห้องเรียน 
   (Classroom Training) 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลาย 
กลุ่มงาน/ตำแหน่งงาน  โดยมีสำนัก
ปลัดเทศบาล (งานบริหารงานบุคคล) 
ทำหน้าท่ีดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 

1.ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของบุคลากรให้ดีขึ้น
กว่าเดิม 
3.เตรียมความสำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึน้ ทำให้บังคับบัญชา
และบุคลากรเกิดความมัน่ใจว่าจะสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายเมื่อได้  การเลื่อนตำแหน่งงานในอนาคต 
4.ใช้เป็นเคร่ืองมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น(Talented  
People) หรือผู้สืบทอดตำแหน่งงาน(Successors) ที่จะก้าว
ขึ้นสู่ตำแหน่งงาน ระดับบริหารต่อไป 

2.การสอนงาน 
   (Coaching) 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงานไม่จำ 
เป็นจะต้องอยู่ในภาคสนามเท่านัน้ 
อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนาม 
โดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะทำ 
หน้าท่ีสอนงานให้กับบุคลากร 

1.เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการทำงานผู้สอนชี้ให้เห็นแนว
ทางแก้ไข  และให้บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2.เพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะเลื่อน
ตำแหน่ง  ผู้สอนต้องทบทวน ผลงาน  ความสามารถที่มีอยู ่ 
และกำหนด  พัฒนาความสามารถในตำแหน่งที่บุคลากรจะ 
เลื่อนขึน้ไป 
3.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทฺธิภาพมากขึน้  ผู้สอน
จะต้องค้นหาความสามารถให้โดดเด่น/ที่ต้องปรับปรึง และ
จัดลำดับความสำคัญของความสามรถที่จะต้องพัฒนาหรือ 
ต้องการเสริมและพัฒนา 

3.การฝึกอบรมในขณะ
ทำงาน(On the Job 
Training : OJT) 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึก 
ปฏิบัติจริง  โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้า 
งานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำ 
หน้าท่ีประกอบเพ่ืออธิบายและชีแ้นะ 
ซ่ึงเคร่ืองมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้ 
คู่กับการสอนงาน 

ใช้สำหรับบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาทำงานสับ  เปลี่ยน  โอนย้าย  
เลื่อนตำแหน่ง  มีการปรับปรุง งานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ 
เพ่ือสอนให้บุคลากรทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือขัน้ตอนการ 
ปฏิบัติงาน(Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน(Work 
Instruction)  คู่มือการทำงาน)(Manual)ระเบียบปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องกับการทำงาน(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.โปรแกรมองค์กรพ่ีเลี้ยง เน้นพัฒนาเร่ืองจิตใจ  การปรับตัว  การ 
ทำงานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์การ  องค์ 
การบางแห่งเรียก Buddy  Progran ซ่ึง 
บุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ดู 
แลเอาใจใส่  และพูดคุยกับคุคลากรอย่าง 
มาเป็นทางการ 

1.เพ่ือดุแลรักษาบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุก
คนในองค์การได้อย่างมีความสุขสามารถปรับตัวเข้ากับองค์การ  
เพ่ือร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างจาก
องค์การ เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพี่เลี้ยงทำหน้าท่ีใน 
การสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และ  บรรยากาศท่ีดีใน
การทำงาน รวมท้ังเป็นแบบอย่าง (Role Model)  ที่ดีให้แก่
บุคลากรใหม ่  
2.เพ่ือช่วยบุคลากรท่ีกำลังจะปรบัตำแหน่งให้เติบโตขึ้นใน
องค์การ  พ่ีเลี้ยงจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ทำงานรวมถึงข้อควรระวังและความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
งานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

5.การเพิ่มคณุค่าในงาน เน้นการมอบหมายงานท่ียาก หรือท้า 1.Renewal – การทำให้เกิดความแปลกใหม่  ไม ่
(Job  Enrichment) ท้าทายมากขึ้น  ต้องใช้ความคิดริเริ่ม     ให้บุคลากรเกิดความเบื่อหนา่ยโดยการเปลี่ยนแปลง 
 การคิดเชิงวิเคราะห์การวางแผนงาน   ลกัษณะงาน  บุคคลที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วย 
 มากกว่าเดิมทีเ่คยปฏบิัต ิ   เปลี่ยนมุมมองหรือความคดิจากงานเดิม 
  2.Exploraion – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะ 
    ความชำนาญมากข้ึนพัฒนาสมัพันธภาพที่เกิดขึ้น 
    จากการทำงานใหม่ๆ 
  3.Specialization – การชำนาญในงานเป็นพิเศษ 
    ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหารจดัการงานนั้น 
    ที่ลึกขึ้น  ยากและท้าทายมากข้ึน 
6.การเพิ่มปรมิาณงาน เน้นการมอบหมายงานท่ีมากขึ้น  เป็น เพื่อใช้เป็นเครื่องเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากร 
(Job  Enlargement) งานท่ีมีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที ่ บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการ 
 เคยปฏิบตัิหรืออาจจะเป็นงานท่ีแตกต่าง (Managerial  Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการ 
 จากเดิมที่เคยปฏิบตัิ  แต่งานท่ีไดร้บัมอบ บริหารงานท่ีมีปริมาณที่มากข้ึนกว่าเดิมที่เคยปฏิบตั ิ
 หมายไม่ยากหรือไมต่้องใช้ความคิดเชิง ได้แก่ ทักษะการแกไ้ขปัญหาและตัดสินใจ  การ 
 วิเคราะหม์ากนัก บริหารทีมงาน  การสอนและการพัฒนาทีมงาน   
  การสอนและการพัฒนาทีมงาน (Skill-based) 
  โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงานนั้น 
  บางองค์การนำมาใช้ในการเลื่อนระดับตำแหน่งงาน 
  การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่นและการหาผูส้ืบ 
  ทอดทายาทตำแหน่งงาน 
7. การมอบหมายโครงการ เน้นการมอบหมายให้บุคคลากรรบัผิด เพื่อเป็นเครื่องมือในการวเิคราะหห์าจุดแข็งและจุด 
  (Project  Assignment) ชอบโครงการระยะยาว  ไม่สามารถทำ อ่อนของบุคลากรจากโครงการที่มอบหมายให ้
 ใหเ้สร็จภายในวันหรือสองวัน  เป็นโครง บุคลากรไปปฏิบตัิ  เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะใน 
 การพิเศษท่ีบุคลากรจะต้องแยกตวัจาก การทำงาน (Skill-based)โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ 
 เดิมที่เคนปฏิบัติหรือเป็นโครงการที่เพ่ิม ด้านที่เกี่ยวข้องในงานนั้น  บางองค์การนำมาใช้ใน 
 ขึ้นจากงานประจำที่รับผิดชอบ การเลื่อนระดับตำแหน่งงาน  การคัดเลือกหา 
  บุคลากรดาวเด่นและการหาผู้สืบทอดทายาท 
  ตำแหน่งงาน 
8. การหมุนเวียนงาน เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไป เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการทำ 
    (Job  Rotation) ยังอีกงานหนึ่ง  เพื่อเรียนรู้งานน้ัน  ตาม งานท่ีหลากหลายด้าน  เป็นการเสริมสร้างประสบ 
 ระยะเวลาที่กำหนด  โดยส่วนใหญ่มักใช้ การณ์ของบุคลากรให้เรียนรู้งานมากข้ึน  จึงเหมาะ 
 เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ สำหรับบคุลากรที่เตรียมความพรอ้มในการรับผิด 
 ผู้บริหารก่อนการปรับตำแหน่ง/ระดับ ชอบงานท่ีสูงขึ้น  หรือเป็นกลุ่มคนที่มีผลงานดีและ 
  มีศักยภาพสูง(High  Performance and High 
  Poteential) 
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9.การให้คำปรึกษาแนะนำ 
   (Consulting) 

เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อบคุลากรมี
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานท่ีรับผดิชอบ 
หัวหน้างานจะต้องทำหน้าที่ให้แนวทาง
เคล็ดลับและวิธีการเพื่อให้บุคลากร
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันได้ 

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรด้านการวเิคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานและนำมากำหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้บังคบับัญชากับผู้ใต้บังคับบญัชาซึ่ง 
บังคับบัญชาจะต้องนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นกับ
ตนเองได้ มี 3 ลักษณะ  
-การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
-การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
-การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ 

10.การตดิตาม/สังเกต 
    (Job  Shadowing) 

เน้นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ  และ 
การติดตามหัวหนา้งานหรือผูรู้้ในงานนั้นๆ  
เป็นเครื่องมือท่ีไม่ต้องใช้เวลามากนักใน
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร  
เนื่องจากบุคลากรจะต้องทำหน้าทีส่ังเกต
ติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดลอ้ม  ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ใน
การทำงาน  ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบการจัดการงานท่ีเกิดขึ้นจริง  
รวมถึงการแสดงออกและทัศนคตขิองแม่แบบหรือ Role Model 
ภายในระยะเวลาสั้นๆ (Shot – term Experienced)  
ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเปน็เดือนหรือเป็นปี มักใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง(Talent) หรือการพัฒนาคนเก่ง  
หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธกีารทำงานของผู้อื่นเพื่อนำมา
ปรับปรุงการทำงานของตนเองใหด้ีขึ้น  หรือใช้ในการพัฒนา 
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร(Career Path) 

11.การทำกิจกรรม 
    (Activity) 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น  ไม ่
ต้องมีระยะเวลาหรือข้ันตอนการดำเนิน 
งานมากนัก  ความสำเร็จของเครื่องมือ 
ดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
บุคลากรในการรับผิดชอบกิจกรรมให้ 
บรรลเุป้าหมายที่กำหนด 

เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน  เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกันและกัน  ทำให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน  รวมถึงช่วย สร้างบรรยากาศและสร้างขวัญกำลังใจท่ีดีใน
การทำงาน  ทำให้บุคลากรเกดิความรู้สึกสนุกสนานในระหว่างวัน
ทำงาน  อันส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น  และ
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

12.การเรียนรูด้้วยตนเอง 
    (Self  Learning) 

เน้นการฝึกฝนปฏิบตัิด้วยตนเองจาก 
แหล่ง/ช่องทาง  การเรียนรูต้่างๆ เช่น 
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work  Instruction  หรือค้นหาขอ้มูล 
ผ่าน  Internet  หรือเรียนรูจ้าก  
e-Learning หรือ สอบถามผูรู้้เป็นต้น 

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผดิชอบในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง
โดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น  บุคลากร
สามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้
และสื่อต่างๆ  ที่ต้องการได้  วิธีนี้เหมาะสมกับบุคลากรที ่
ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self Development)  
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงานดีและมศีักยภาพใน
การทำงานสูง(Talented People) 

13.การเป็นวิทยากรภายใน 
     (Internal  Trainer) 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ 
ในการถ่ายทอด  รักการสอนและมีความ 
รู้เรื่องที่จะสอน  โดยมอบหมายใหบุ้คคล 
เหล่านี้เป็นวิทยากรภายในองค์การทำ
หน้าท่ีจัดอบรมให้  กับบุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ 

เพื่อเปน็การสร้างแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากร  
ช่วยให้บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายในให้กับ
บุคลากรภายในองค์การ  วิธีนี้เหมาะสำหรับบุคลากรที่มีความ 
เชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ  มีความชำนาญในงานเป็น
อย่างมาก  เช่น หัวหน้างานหรือผูบ้ริหาร 

14.การดูงานนอกสถานท่ี 
    (Site  Visit) 

เน้นการดรูะบบและขั้นตอนงานจาก 
องค์การที่เป็นตัวอย่าง(Best Practice) 
ในเรื่องที่ต้องการดูงาน  เพื่อให้บุคลากร 
เห็นแนวคิด  และหลักปฏิบัติที่ประสบ 
ความสำเร็จ  อันนำไปสู่การปรับใช้ใน 
องค์การต่อไป 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ การได้เห็นรูปแบบการ
ทำงานท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศหรือไดเ้รียนรูเ้รื่องใหม่ๆ  ที่ดีจาก
องค์การภายนอก  มาใช้เพิ่มประสทิธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น  
วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดบัผู้จัดการขึ้นไป 
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15.การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
     (Feedback) 

เน้นการตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน 
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้องกลับแก่ 
บุคลากรเพื่อให้บุคลากรปรับปรุง พัฒนา 
ประสิทธิภาพความสามารถในการทำงาน 

เพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือเรื่องทั่วๆ 
ไปท่ีเกิดขึ้นของบุคคลหรือกลุม่คนมี 3  รูปแบบ  คือ 
-แบบแจ้งและชักจูง(Tell  and Sell) 
-แบบแจ้งและรับฟัง(Tell  and Listen) 
-แบบร่วมแก้ปัญหา(Problem Solving) 

16.การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ 
    (Counterpart) 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เช่ียวชาญที่มี 
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการฝึกงาน 
ภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผู้เชีย่วชาญ 
ให้เข้ามาฝึกงานกับบุคลากรภายใต้ระยะ 
เวลาที่กำหนด 

เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ  หัวหน้างานและบุคลากรทีม่ี
ศักยภาพสูง  ซึ่งมีความสามารถในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้
ภายในระยะเวลาที่จำกัดเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญ
มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรอื่นๆ ในองค์กรต่อไป 

17.การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/ 
     คู่เปรียบเทียบ 
     (Benchmarking) 

เน้นการนำตัวอย่างของขั้นตอนหรอื 
ระบบงานจากองค์การอื่นท่ีเป็นตัวอย่าง 
(Beat   Practice) มาวิเคราะหเ์ปรียบ 
เทียบกับขั้นตอนหรือระบบงานปัจจุบัน 
เพื่อกระตุ้นจูงใจบุคลากรใหเ้ห็นถงึ 
สถานะของหน่วยงานเทียบกับองค์การ 
ที่เป็น Best  Practice 

เพื่อหาวิธีการปฏิบตัิต่างๆ ที่ดีท่ีสดุ หรือได้เทียบเท่าหรือดีกว่า  
เหมาะกับบคุลากรระดับหัวหน้างานหรือบุคลากรที่มผีลงานดีและ
ศักยภาพสูง  ที่มคีวามสามารถของตนเองให้เป็นไปตามหรือสูงกว่า 
มาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือภายนอกหน่วยงานและองค์การ 

18.การประชุม/สัมมนา 
   (Meeting/Seminar) 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ 
ทีมงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่ 
หลากหลาย  ผู้นำการประชุม/สัมมนา 
จึงมีบทบาทสำคัญมากในการกระตุ้น 
จูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สมัมนานำเสนอ 
ความคิดเห็นร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากผู้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ  เป็นการเรียนรูจ้ากการรับฟังแนวคิดหรือ
ผลงานใหม่ๆ  รวมถึงการหารือหรอืระดมความคิดเห็นกันในหัวข้อ
ใดหัวข้อหน่ึง 

19.การให้ทุนการศึกษา 
     (Scholarship) 

เน้นให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนรู้ม ี
ความรู้  ประสบการณม์ากขึ้นจาก 
อาจารยผ์ู้สอน รวมถึงการสรา้งเครือข่าย 
กับผู้เรยีนด้วยกัน  ซึ่งบุคคลทีไ่ดร้บัทุน 
จะต้องใช้เวลาการทำงานหรือเวลา 
ส่วนตัวในการขอรับทุนจากองค์การ 

เพื่อให้บคุลากรได้ใช้ช่วงเวลาทำงานงานปกติ หรือนอกเวลา
ทำงานในการศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษา
ต่อในหลักสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานปัจจุบันของบุคลากร 
หรือการทำงานในอนาคต หรือเปน็ประโยชน์ต่อการเลื่อนระดับ
หรือตำแหน่งงานท่ีสูงขึ้นต่อไปอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


