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ค ำน ำ 

 

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง  ได้ค านึงถึงความจ าเป็น 
เป้าหมาย หลักสูตร วิธีการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลในการพัฒนา เพื่อเพิ่ มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อีกท้ังการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ          
คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0  
 ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน                  
โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท างาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล              
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลทุ่งยั้ง และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ต่อไป 
 

   ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 
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บทที่ 1 

หลักกำรและเหตุผล 
  1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑9  พฤศจิกายน  2545  ส่วนที่ ๔ การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ก าหนดให้เทศบาลต้องก าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล          
ทุกคนได้รับการพัฒนาและต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น หลักและระเบียบวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม วิธีการพัฒนาอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีได้ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา หรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษาหรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับ การพัฒนา และจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของ
การพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

 2. การพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการ
ท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ   

  2.1 เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการ
ท างานโดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกล หรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม  ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่งขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
   2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้ง
ค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทาง
ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
   2.3 องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้
ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบ          
สหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น 
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีด
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สมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานใหม่ รวมทั้งท าให้บุ คลากรมีความผูกพันต่อการ
ปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง จึงจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง  เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม          
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2563  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยต่างๆ  
4. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากร 

ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
5. เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดผลสัมฤทธิ์ของงาน และเสริมสร้าง

ค่านิยมและจิตส านึกท่ีรับผิดชอบต่องานและส่วนรวม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 3 ปีของเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง  ก าหนดไว้ 4 ด้าน ดังนี้  

 1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและระบบกำรสรรหำบุคลำกร  
  เป้าประสงค์   1. มีแผนความต้องการก าลังคน   
     2. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. มีแผนความต้องการอัตราก าลังคนครบทุกหน่วยงาน   
     2. สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการไม่น้อยกว่า 
         ร้อยละ 80  
  2. กำรพัฒนำศักยภำพ สมรรถนะ และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกร  
  เป้าประสงค์   1. บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง    
     2. บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการท างานเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง   
     2. บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้  
          ทักษะและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย  
          1 ครั้ง/คน/ปี  
 3.  กำรพัฒนำคุณภำพและควำมม่ันคงในชีวิตของบุคลำกร   
  เป้าประสงค์   1. มีระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้แก่บุคลากร          
         อย่างเหมาะสม   
     2. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและ 
         เป็นธรรม   
     3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ 
         คุณภาพชีวิตในการท างาน  
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 4.  กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณของบุคลำกร  
  เป้าประสงค์   1. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความประพฤติดี  
         มีระเบียบวินัย ส านึกในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
         มีประสิทธิภาพ   
     2. เสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเองให้ 
         เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป  
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. บุคลากรในสังกัดรับทราบเรื่องประมวลจริยธรรม  

                          ของเทศบาลเมืองศรีเมือง 
     2. การรายงานผู้กระท าผิดหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล 
                   จริยธรรมไม่เกินร้อยละ 5   
  ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้ระบุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถน าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติได้ โดยจะมีการติดตามประเมินผลให้เกิด 
ผลส าเร็จตาม เป้าหมายของแผนต่อไป  

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
  1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   - บุคลากรร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   - บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรกำรพัฒนำ  
  หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง แต่ละ
ต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
 2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
 3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
 4. หลักสูตรด้านการบริหาร  
 5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ 
  วิธีการพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง อาจด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
ส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท. 
ส านักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม ดังนี้ 
 ๑.  การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 ๒. การฝึกอบรม  อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการ
อ่ืน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
 ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนา  อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลทุ่งยั้งหรือโดย
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริม  การปกครอง
ท้องถิ่น  หรือส่วนราชการอ่ืน  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 ๔. การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่   1 
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  (ปีงบประมาณ 2561-2563) 

งบประมำณ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561-2563 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

กำรติดตำมและประเมินผล 
  ๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ  
  ๒. หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บังคับบัญชา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  ๓. น าผลการติดตามและประเมินผล  ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตรวิธีการ
พัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
  ๔. ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 
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บทที่ 2 

เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร (Development Tools) 
      

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 
(Development Tools) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออื่นๆ  
ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน                                      
(Non Classroom Training) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ความรู้อยู่ตดิตัวไม่นานประมาณ ๑ 
– ๒ สัปดาห ์
 
การเรยีนรู้ระยะสั้น   
(Short Term Learning) 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและ 
นักทรัพยากรบุคคล เป็นผูร้ับผดิชอบ 
 
การเรยีนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ได้แก ่
 การสอนงาน (Coaching) 
การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแกรมองค์กรพี่เลีย้ง (Mentoring Program) 
การเพิ่มคณุค่าในงาน (Job Enrichment) 
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) 
การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
การติดตาม/สังเกต ุ(Job Shadowing) 
การท ากิจกรรม (Activity) 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
การฝึกงานกับผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 
การเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรยีบเทียบ (Benchmarking) 
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 
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ลักษณะเฉพำะของเครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน
หลากหลายกลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน 
โดยเทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมายส านักงาน ก.ท. 
ส านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสม
ด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับ
ส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ท า
หน้าที่ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนา 
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของ 
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงาน 
ที่สูงขึ้น ท าให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร 
เกิดความม่ันใจว่าจะสามารถรับผิดชอบ 
งานที่ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับการเลื่อน 
ต าแหน่งงานในอนาคต 
๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากร 
ดาวเด่น (Talented People) หรือผู้สืบ
ทอดต าแหน่งงาน (Successors) ที่จะก้าว
ขึ้นสู่ต าแหน่งงานระดับบริหารต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน  
ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน
โดยตรงจะท าหน้าที่สอนงานให้กับ
บุคลากร 

1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน   
ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไขและให้
บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้
พร้อมก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอนต้อง
ทบทวนผลงาน ความสามารถที่มีอยู่ และ
ก าหนดเป้าหมายในการสอนงาน  โดย
เน้นการพัฒนาความสามารถในต าแหน่งที่
บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป 
๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้สอนจะต้องค้นหา
ความสามารถที่โดดเด่น/ ที่ต้องปรับปรุง
และจัดล าดับความส าคัญของความสามารถ
ที่จะต้องพัฒนา หรือต้องการเสริมและ
พัฒนา 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
    ท างาน    (On the Job 
Training : OJT) 
 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึก
ปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้า
งานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
ท าหน้าที่ประกบเพ่ืออธิบายและ
ชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิด
ประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับการสอนงาน 

ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาท างาน 
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนต าแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ 
เพ่ือสอนให้บุคลากรทราบและเรียนรู้
เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work  
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เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร ลักษณะเฉพำะ วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

  Instruction) คู่มือการท างาน (Manual) 
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถท างาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

๔. โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ยง   
    (Mentoring Program) 
 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว  
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายในองค์กร 
อ ง ค์ ก ร บ า ง แ ห่ ง เ รี ย ก  Buddy 
Program  ซึ่ งบุคลากรจะมี พ่ี เลี้ยงที่
ได้รับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และ
พูดคุยกับบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้ 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนใน 
องค์กรได้อย่างมีความสุข สามารถ 
ปรับตัวเข้ากับองค์กร เพ่ือนร่วมงาน  
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ 
แตกต่างจากองค์กรเดิมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ใน 
การสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย  
และบรรยากาศที่ดีในการท างาน รวมทั้ง 
เป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดีให้แก่ 
บุคลากรใหม่ 
๒. เพ่ือช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรับ 
ต าแหน่งให้เติบโตขึ้นในองค์กร พ่ีเลี้ยง 
จะท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน 
การท างานรวมถึงข้อควรระวังและความ 
ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากงานใหม่ที่ได้รับ 
มอบหมาย 

๕.  การเพ่ิมคุณค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือ 
ท้าทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม 
การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงาน
มากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ 

๑.  Renewal – การท าให้เกิดความ 
แปลกใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกิดความ 
เบื่อหน่าย โดยการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะงาน บุคคลที่จะต้องติดต่อ 
ประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ 
ความคิดจากงานเดิม 
๒.  Exploration – การพัฒนาและการ 
แสวงหาทักษะความช านาญมากขึ้น  
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ 
ท างานใหม่ ๆ 
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เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร ลักษณะเฉพำะ วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

  ๓.  Specialization – การช านาญใน
งานเป็นพิเศษ ก่อให้เกิด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
งานนั้นที่ลึกข้ึน ยากและท้าทายมาก
ขึ้น  

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้นเป็น
งานที่มีข้ันตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่
ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการท างานให้กับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการ
บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ที่เพ่ิมข้ึนจากการ
บริหารงานที่มีปริมาณท่ีมากขึ้นกว่าเดิม
ที่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผน
งาน ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการ
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การบริหาร
ทีมงาน การสอนและการพัฒนาทีมงาน 
(เหมาะส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิมๆ 
ซ้ าๆ มาเป็นระยะเวลานาน) 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว 
ไม่สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรือ 
สองวันเป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจ าที่
รับผิดชอบ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หา  
จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจาก
โครงการที่มอบหมายให้บุคลากรไป
ปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะใน
การท างาน (Skill-based) โดยเฉพาะ
ทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงานนั้น 
บางองค์กรน ามาใช้ในการเลื่อนระดับ
ต าแหน่งงาน การคัดเลือกหาบุคลากร
ดาวเด่น และการหาผู้สืบทอดทายาท
ต าแหน่งงาน 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานนั้น 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้
เกิดการท างานที่หลากหลายด้าน เป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์ของ
บุคลากรให้เรียนรู้งานมากขึ้น จึงเหมาะ
ส าหรับบุคลากรที่เตรียมความพร้อมใน
การรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่ม
คนที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 
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๙.  การให้ค าปรึกษา 
     แนะน า    
     (Consulting) 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ
บุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท า
หน้าที่ ให้แนวทาง เคล็ดลับ และ
วิธีการเพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้ 

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดข้ึนในการท างาน และน ามาก าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชา
จะต้องน าเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือให้บุคลากรมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
ตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ต่างๆ 

๑๐. การติดตาม/สังเกตุ  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน
งานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
เวลามากนักในการพัฒนา 
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องท าหน้าที่สังเกตุติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม 
ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน 
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงาน
ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแม่แบบหรือ Role Model 
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวัน
ไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี  มักใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้
บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการท างาน
ของผู้อ่ืนเพื่อน ามาปรับปรุงการท างาน
ของตนเองให้ดีขึ้น หรือใช้ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 
(Career Path) 

๑๑.  การท ากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้าง
บรรยากาศและสร้างขวัญก าลังใจที่ดีใน
การท างาน ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
สนุกสนานใน 
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ระหว่างวันท างาน อันส่งผลให้ผลผลิตหรือ
ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน เพ่ิ ม สู งขึ้ น แล ะมี
ประสิทธิภาพเป็น ไปตามเป้ าหมายที่
ก าหนด 

๑๒.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูล
ผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก            
e-Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น 
บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
(Self-Development) โดยเฉพาะกับ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมี
ศักยภาพในการท างานสูง (Talented 
People) 

๑๓.  การเป็นวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดย
มอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์กรท าหน้าที่จัด
อบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
วิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายใน
องค์กร วิธีนี้เหมาะส าหรับบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็นอย่าง
มาก เช่น หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร 

๑๔. การดูงานนอก   
      สถานที ่ 
      (Site Visit) 
 

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์กรที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) 
ในเรื่องที่ต้องการดูงาน เพ่ือให้
บุคลากรเห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่
ประสบความส าเร็จ อันน าไปสู่การ
ปรับใช้ในองค์กรต่อไป 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ 
การได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศหรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ดีจาก
องค์กรภายนอก มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าขึ้นไป  

๑๕. การให้ข้อมูล 
      ป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการท างาน 

เพ่ือรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การท างานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ  
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen)  
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving) 
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๑๖. การฝึกงานกับ 
      ผู้เชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญที่
มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ
ฝึกงานภายนอกสถานที่หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ  
หัวหน้างาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จ ากัด เพ่ือให้
น าความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอ่ืน ๆ ใน
องค์กรต่อไป 

๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กับคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์กรอ่ืนที่เป็นตัวอย่าง 
(Best Practice) มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือระบบงาน
ปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้
เห็นถึงสถานะของหน่วยงานเทียบกับ
องค์กรที่เป็น Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และปรับปรุงผลงานและ
ความสามารถของตนเองให้เป็นไปตาม
หรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือ
ภายนอกหน่วยงานและองค์กร 

๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ที่หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สัมมนา
จึงมีบทบาทส าคัญมากในการกระตุ้น
จูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
น าเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
จากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือ
ผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

๑๙. การใหทุ้นการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ประสบการณ์มากข้ึนจาก
อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่
ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างานหรือ
เวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจาก
องค์กร 

เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างานปกติ 
หรือนอกเวลาท างานในการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษา
ต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานปัจจุบันของบุคลากร หรือการ
ท างานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์ต่อ
การเลื่อนระดับหรือต าแหน่งงานที่สูงขึ้น
ต่อไปในอนาคต 
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เสนทำงกำรฝกอบรม (Training Road Map : TRM)   
 1. ความส าคัญของเสนทางการฝกอบรม  ด้วยรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่

ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม องคกรจึงจ าเปนตองมีนโยบาย แผนงาน โครงการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือเปน การพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงาน ใหมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเปนส าหรับการบรรลุภารกิจ
และเปาหมายขององคกร การพัฒนาบุคลากรจึงเปนเรื่องส าคัญที่ตองท าอยางตอเนื่อง แมวาบุคลากร       
สวนใหญมีความรู ทักษะ ที่ผานกระบวนการสรรหามาแลว แตในการปฏิบัติงานจะตองพัฒนาเสริมสราง
ความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่พึงประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับสมรรถนะที่เหมาะสมของแต่ละระดับ       
เสนทางการฝกอบรมเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญ หากองคกรใดขาดการ
วางแผน   การพัฒนาบุคลากร  จะไมสามารถหาค าตอบไดวาบุคลากรที่มีอยูตองพัฒนา องคความรูและ
พฤติกรรมใด เมื่อใดและดวยเหตุผลใด  การท า TRM  จึงเปนการก าหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากร
อย่างมีแบบแผน เพ่ือน าไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรตามที่ตั้งเปาหมายไว  

 2.  ความหมายของเสนทางการฝกอบรม หมายถึง แนวทางการพัฒนาบุคลากรดวย
วิธีการตางๆ ที่ก าหนดไวอยางเปนระบบแบบแผน โดยระบุวาบุคลากรในแตละต าแหนง หรือกลุมงาน         
จะตองไดรับการพัฒนาและฝกอบรมเรื่องใดบาง  ตามระยะเวลาที่ก าหนด TRM จึงเปรียบเสมือนแผนที่ใน
การเดินทาง ที่จะบอกวาการปฏิบัติงานในแตละต าแหน่งในสายงานของพนักงานเทศบาลหรือสายอาชีพ 
บุคลากรตองพัฒนาความรูความสามารถอะไร และเมื่อระยะเวลาผานไปตองพัฒนาอะไร เพ่ิมเติม ซึ่งแตละ
คนจะมีระยะเวลาและรูปแบบการพัฒนาที่ตางกัน  ซึ่งเกิดจากสมรรถนะที่แตละคนมีไมเทากันนั่นเอง     
การจัดท า TRM นี้  อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเวลา และสถานการณที่ก าหนด เชน เมื่อองคกรมีการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ภารกิจ บทบาท หนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานของ  หนวยงานหรือองคกร        

 3. ความจ าเปนในการจัดท าเสนทางการฝกอบรม     
 3.1 บุคลากรมีความหลากหลาย  เปนเหตุผลที่เชื่อวาไมมีองคกรใดที่สามารถสรร

หาบุคลากร ที่มีความรู ความสามารถพรอมทุกดานเหมือน ๆ กัน โดยสามารถปฏิบัติงานไดเหมือนกัน ซึ่งใน
ความเปนจริงบุคลากรที่องคกรสรรหามาจ าเปนตองเรียนรูสิ่งใหมๆ อีกมากมายแมจะมีประสบการณในการ
ท างานแตรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ยอมมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงจ าเปนตอง
พัฒนาอยางตอเนื่อง    

  3.2 ลักษณะงานและวิชาชีพแตกตางกัน บุคลากรในองคกรยอมมีโอกาสในการ
สับเปลี่ยนต าแหนงหรือภารกิจตางๆขอบเขตหนาที่รับผิดชอบของแตละงานก็แตกตางกันความรูและประสบ
การณเดิม ก็ไมอาจเทียบเคียงกับงานที่หลากหลายไดและที่ส าคัญสมรรถนะของแตละต าแหนงไมเหมือนกัน
การเรียนรูและพัฒนาจึงตองใชองคความรูที่แตกตางกัน โดยตองพัฒนาอยางมีแบบแผนและเปนขั้นตอน  

 3.3 การฝกอบรม  การพัฒนา   และการเรียนรูตางๆ  มีขอจ ากัดเพราะองคกร      
ไมสามารถจัด   การฝกอบรมพัฒนาตางๆใหกับทุกคนไดในเวลาเดียวกัน    และบุคลากรทุกคนก็ไมอาจ   
เรียนรูเรื่องที่จ าเปนไดในเวลาเดียวกัน จึงจ าเปนตองก าหนดเสนทางและระยะเวลาในการฝกอบรมให้               
เปนระบบ     

 
 3.4 บุคลากรตองการความกาวหนา  เปนเหตุผลที่จ าเปนอีกประการหนึ่ง  คือ  

ความตองการความกาวหนาในวิชาชีพที่ตองใชความรู ความสามารถเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และกาวไปสูการเลื่อนระดับหรือปรับต าแหนงใหสูงขึ้น       
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 4. วัตถุประสงคของการจัดท าเสนทางการฝกอบรม    
   4.1 เพ่ือสรางความสามารถของบุคลากร ใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร โดย
ทิศทางขององคกร จะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายตาง ๆ ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใหองคกร
สามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดตามวัตถุประสงคแตทั้งนี้ตองอาศัยทักษะ ความรู ความสามารถของ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ ซึ่งตองมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจขององคกร             
ดวย     
   4.2  เพ่ือใหบุคลากรทราบถึงก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง  ในขณะที่
ด ารงต าแหนงตางๆ หรือเรียกวาเปนแผนที่เดินทางในการพัฒนาความรูความสามารถ ซึ่งเปนการพัฒนาตาม
ความคาดหวังขององคกร     

 4.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning ) อยางหลากหลาย 
ซึ่งไมใชเพียงการฝกอบรมพัฒนาเพียงอยางเดียว แตหมายรวมถึงบุคลากรจะตองรูถึงความจ าเปนของตนเอง
ในการพัฒนาองคความรูและทักษะตางๆ ใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงานดวย        

 5. ผูรับผิดชอบในการจัดท าเสนทางการฝกอบรม ในหลายองคกรมีความสับสนในภารกิจ
การจัดท า เสนทางการฝกอบรม วาเปนความรับผิดชอบหลักของฝายใด แทจริงแลวในองคกรตองวางแผน  
การจัดท าเสนทางการฝกอบรมรวมกัน ดังนี้     

  5.1 หัวหนาหนวยงาน  เปนผูที่มีบทบาทส าคัญโดยใหการสนับสนุนรวมเปนคณะ
ท างาน พิจารณาก าหนดเสนทางการฝกอบรม และก าหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 
หัวหนาหนวยงานตองระบุความตองการผลลัพธของงาน และสมรรถนะที่จ าเปนในการท างานเพ่ือให
บุคลากรรับทราบ แนวทางในการปฏิบัติงาน  สวนผูบังคับบัญชาในระดับตางๆ ก็ตองท าหนาที่ในการรวม
พิจารณาก าหนดหัวขอ การฝกอบรม วิธีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ตามเสนทางการฝกอบรม
ของแตละต าแหนงงาน และวางแผนก าหนดระยะเวลาในการจัดท า TRM ทั้งนี้ เพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
และสอดคลองกัน   

 5.2 ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ตองมีบทบาทในการเปนผูชี้แนะ
กระบวนการจัดท า TRM ตองใหความรู ประสานงานในการจัดท า หรือ ทบทวน TRM ใหทุกหนวยงาน ตอง
สื่อสาร ประชาสัมพันธใหขอมูลดานระบบสมรรถนะ ตลอดจนเสนอแนะหลักสูตรการฝกอบรมและวิธีการ
พัฒนาที่เป็น มาตรฐานเหมาะสม สอดคลองกับต าแหนงตามสายงาน     

 5.3 พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ตองมีสวนรวมในการระบุ  
หนาที่งานหลักสมรรถนะที่ตองการปรับปรุง หลักสูตรที่ตองฝกอบรมและพัฒนา ตลอดจนใหขอเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ  

อาจกลาวไดวา การจัดท าเสนทางการฝกอบรมใหประสบความส าเร็จจะตองเกิดจากการ  
สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยจะตองมีการชี้แจง สื่อสาร ประชาสัมพันธใหทั่วถึง เพ่ือให
เขาใจถึงเปาหมายและประโยชนที่ทุกคนจะไดรับ        

 6. สวนประกอบที่ส าคัญ      
 6.1 การฝกอบรม พัฒนาเพ่ือให มีความรูและทักษะในงาน (Technical 

Training) เปนสวนประกอบที่บอกไดวาผูที่จะเขามาด ารงต าแหนงนี้ ตองไดรับการพัฒนาฝกอบรมหัวขออะ
ไรบาง เปนการอบรม ภาคบังคับเพื่อใหมีความรูและทักษะที่จ าเปนในการปฏิบัติงาน     
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  6 .2  การฝกอบรม พั ฒ น าเพ่ื อ เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการท างาน  (Job 
Enhancement Training) เปนสวนประกอบที่บอกวาผูด ารงต าแหนงตางๆ ควรมีความสามารถอ่ืนใดอีก   
บาง นอกเหนือจากความรู และทักษะในงาน ซึ่งจะสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานได  

  6 .3  การฝกอบรม พัฒ นาเพ่ื อรองรับความกาวหนาในอาชี พ  (Career 
Development) เปนสวนหนึ่งที่บอกวาผูด ารงต าแหนงตางๆ ควรมีความสามารถอะไรบาง กอนจะเติบโต
ขึ้นไปในสายอาชีพ  หรือการด ารงต าแหนงที่สูงขึ้น รวมทั้งการโยกยาย เปลี่ยนสายงาน ซึ่งจะชวยเตรียม
ความพรอมรองรับความกาวหนาในอาชีพ  
  7. การจัดท าเสนทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) 

  - การจัดท าเสนทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) 
 ตัวอย่าง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
  1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

 1) ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
 2) ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ 

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
 3) ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     
 4) ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
 5) ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

 2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      
 2) ทักษะการประสานงาน       
 3) ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      
 4) ทักษะการบริหารข้อมูล      

 3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง เจาพนักงานธุรการ  มี 
                ดังนี้      
            สมรรถนะหลัก  ประกอบด้วย   

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์    
  2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    
  3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    
  4) การบริการเป็นเลิศ    
  5) การท างานเป็นทีม  

          
        สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน ประกอบด้วย   

  1) การยึดมั่นในหลักเกณฑ์     
  2) การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  
  3) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  

  - การจัดท าเสนทางการพัฒนา  ต าแหนงเจาพนักงานธุรการ 
     1. การหาสมรรถนะประจ ากลุมงาน/สายงาน (Functional Competency : FC)  
       การระบุหนาที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Result Area : KRA)  
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การระบุหนาที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหนงงานและก าหนดความรู้ และทักษะ (Knowledge and 
Skill) ที่จ าเปนตองใชเพ่ือใหเกิดผลส าเร็จของงาน มีขอควรระวัง ดังนี้  

  1)  ความรู ทักษะ จะมีกี่ตัวก็ไดตามความจ าเปน แตไมควรมากเกินไป     
   2) งานฝากหรืองานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ (special assignment) ไม

ควรใสในหนาที่งานหลัก (KRA)   
    3) หนาที่งานหลักของต าแหนงงานไมใชหนาที่งานหลักของบุคคลผูด ารง
ต าแหนงการก าหนด Knowledge and Skill 
         การก าหนด Knowledge and Skill 
ตัวอย่าง ต าแหนง เจาพนักงานธุรการ 
 

หนาที่หลัก (Key Result Area) Knowledge Skill/Attribute 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ  
2. งานจัดเก็บเอกสาร หนังสือ 
    ราชการ 
3. งานตรวจสอบและสอบทาน 
    ความถูกต้องของหนังสือ      
4. งานด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
5. งานจัดเตรียมการประชุม 
6. งานจัดซื้อ-จัดจ้าง  
 

1. ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  
ระเบียบที่เก่ียวของกับงาน    
สารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ
ครุภัณฑ์ งานงบประมาณ  
งานเบิก-จ่าย จัดซื้อจัดจ้าง  
 

1. การใช้คอมพิวเตอร์ 
2. การประสานงาน 
3. การเขียนหนังสือราชการ 
4. การบริหารข้อมูล  
5. การใชระบบจัดซื้อจัดจาง 
    ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง     
    (e-GP)  

 
      ก าหนดสมรรถนะที่จะท าใหเกิดผลส าเร็จของงานเมื่อไดความรูและทักษะที่

จ าเปนในงานแลวน ามาพิจารณาหาเรื่องท่ีซ้ ากันแลวตัดออก จากนั้นจัดล าดับความส าคัญตามผลที่มีตอ KRA 
แลวน ามาสรุปเปนสมรรถนะที่จ าเปนในงาน   โดยมีขอควรระวังดังนี้ 

  1) แตละต าแหนงหรือกลุมงาน จะมี KRA เปลี่ยนตามชวงเวลา ดังนั้น
สมรรถนะจึงสามารถปรับเปลี่ยนได  

  2) แตละต าแหนงงาน/กลุมงานจะมีสมรรถนะที่ส าคัญ คือเปน Critical 
Functional Competency (FC) ของต าแหนงงานนั้นเสมอ พยายามคนหาใหพบ เชน เจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงาน 

ดานเงินเดือน หากมีสมรรถนะที่ส าคัญ คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
อยางถองแทก็จะท าใหงานไมมีขอผิดพลาด             

  3) FC ที่จะท าใหคนพัฒนา ตองเปน FC ของคนเกงและคนดี             
   4) อยาน าหนาที่งานมาเปน FC เชน เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานดานเงินเดือน 

มีหนาที่ส าคัญ คือ ค านวณและจายเงินเดือนใหถูกตอง ดังนั้น FC ที่ส าคัญคือความรูดานกฎหมาย ภาษี 
ระเบียบ การเงินการบัญชีฯลฯ ไมใชก าหนด FC วาตองมีความสามารถในการจัดท าเงินเดือนซึ่งเปนหนาที่
งานอยูแลว   
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สรุปความรูและทักษะ 
ตัวอย่าง ต าแหนง เจาพนักงานธุรการ 
 

Knowledge Skill/Attribute 
1. ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยว 
    ของกับงานสารบรรณ  งานธุรการ งานพัสดุ 
    ครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานเบิก-จ่าย  
    จัดซื้อจัดจ้าง  
 

1. การใชคอมพิวเตอร์ 
2. การประสานงาน 
3. การเขียนหนังสือราชการ  
4. การบริหารข้อมูล  
5. การใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของ 
    กรมบัญชีกลาง (e-GP)  

 
   2. การก าหนดวิธีการพัฒนา และหลักสูตร/เรื่อง/หัวขอตามสมรรถนะ ความรู้
และทักษะเมื่อไดสมรรถนะ ความรู้และทักษะ ที่จ าเปนในงานแลวน ามาพิจารณาเรื่องหลักสูตร/เรื่อง/ 
หัวขอที่ควรเรียนรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในแตละสมรรถนะความรู้และทักษะ รวมถึงวิธีการพัฒนาของแตละ
หลักสูตรฯ โดยประเด็น ส าคัญท่ีควรพิจารณา ไดแก  

  1) หลักสูตรฯ ที่ก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืนจัด มีความครอบคลุมเนื้อหา
สาระของสมรรถนะ ความรูและทักษะ เชน ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ ใหระบุ
ถึงขอกฎหมายที่จ าเปนตองเรียนรูดวย   

   2) วิธีการพัฒนาสามารถเลือกมากกวาหนึ่งวิธีการพัฒนาโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP)   
  เสนทางฝกอบรม (TRM) ตามที่อธิบายในหัวขอที่แลวเปนเครื่องมือที่จะใชสรางเกณฑ
มาตรฐาน ในการพัฒนาสายอาชีพ  ซึ่งหลักสูตรใน TRM สวนใหญก็จะเปนหลักสูตรมาตรฐาน สวน IDP ก็เป
นเครื่องมืออีกอยางหนึ่งที่น ามาใชประกอบกับ TRM โดยลงลึกถึงความจ าเปนสวนตัวบุคคลเปนรายคน ไปว
าจะตองมีการพัฒนา การฝกอบรมอะไร และอยางไร  แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) จึงหมายถึง แผนที่ก าหนดทิศทางพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลในชวงเวลาหนึ่งๆใหมีสมรรถนะ
ที่จะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดส าเร็จ และเปนไปตามเปาหมายในสายอาชีพของบุคลากรผูนั้น 
บางครั้งเราอาจเรียกแผนพัฒนารายบุคคลในชื่อที่ แตกตางกันไป เชน IDP (Individual Development 
Plan) , EDP (Employee Development Plan) ห รื อ  PDP (Personal Development Plan / 
Performance Development Plan)  แตสิ่งส าคัญที่ตองค านึงถึง ในการท า IDP คือ IDP นั้นตองเชื่อมโยง
กับเปาหมายขององคกรหรือ    หนวยงาน  
ความแตกตางระหวาง TRM  และ  IDP 
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TRM IDP 

1. คืออะไร? 
เปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาความสามารถของคน  
 

 
เปนเครื่องมือยอยที่ใชในการพัฒนาความสามารถ 
 ของคนโดยมี TRM เปนกรอบ 

2. ขอบเขต       
เปนมาตรฐานความสามารถของกลุมอาชีพหรือกลุม 
ต าแหนง หรือรายต าแหนงตั้งแตเริ่มเขาสู่สายอาชีพ 
จนสิ้นสุด(ความเขมขนของมาตรฐานความสามารถที่
ก าหนดใน TRM ขึ้นอยูกับความจ าเปนของสายอาชีพ
นั้นๆ)  

  
 

 
เปนความจ าเปนเฉพาะ (customized needs) ของ
ตัวบุคคล ซึ่งแตกตางกันเพ่ือแกไขจุดออน และ/หรือ   
เสริมสรางจุดแข็งภายในระยะเวลาสั้นๆ เชน 6 เดือน 
หรือ 1 ป (จุดออนหรือจุดแข็งดังกลาวควรตองสอดคล
องกับมาตรฐานใน TRM และความจ าเปน ของงาน
ในแตละชวงเวลา)  

3. หลักสูตร / หัวเรื่อง       
สวนใหญเนนการฝกอบรมความรูและทักษะใน     
สายอาชีพ มีเรื่องการพัฒนาบางเทาที่จ าเปน  
 

      
ตามความจ าเปนของแตละบุคคลซึ่งอาจเปนเรื่อง   
การฝกอบรม หรือเปนการพัฒนาก็ได  

4.  การปฏิบัติ      
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง เขารับ
การฝกอบรมความรู และทักษะตามที่หนวยงานจัดให
หรือไปฝกอบรมกับ สถาบันภายนอก  
 

 
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้างจะตองประเมิน
ตนเองวายังขาดอะไร และวางแผนพัฒนาตนเองดวย
วิธีการตางๆ ไมใชเฉพาะการฝกอบรมเทานั้น ทั้งนี้โดย
การปรึกษา หารือกับผูบังคับบัญชา 
 

คุณลักษณะของ IDP   
การจัดท า IDP  มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการแกไขจุดออน (Weakness) และ/หรือเสริม           

สรางจุดแข็ง (Strength)  ของขาราชการ/พนักงานในองคกร  ซึ่งในการจัดท า IDP นั้นจะมีลักษณะดังนี้   
1. IDP เปนกระบวนการที่เนนระบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two Ways  

Communications) ระหวางผูบังคับบัญชา/หัวหนา กับ พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ในเรื่อง
ของความคาดหวังในงานของทั้ง 2 ฝาย การพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) ที่ผูบังคับบัญชาวาง
ไวใหส าหรับบุคลากรแตละคน รวมทั้ งเปนกระบวนการที่ผูบั งคับบัญชาจะตองมีการติดตามผล 
(Monitoring) และใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) แกบุคลากรเปนระยะอยางตอเนื่องตลอดทั้งป  

2. IDP เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความตองการของบุคลากรรายบุคคลใหตอบรับหรือ 
สนองตอบตอความตองการในระดับองคกรและเปนแนวทางในการวางแผนอาชีพ (Career Planning)  ของ
บุคลากรอัน น าไปสูการท างานที่บรรลุเปาหมายตามที่หนวยงานและองคการที่ตองการ   

3. IDP เปนแผนที่เชื่อมโยงระหวางสมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะที่เปนจริง และระบุ 
เครื่องมือในการพัฒนาที่จะใชปดชองวางในชวงเวลาหนึ่ง  



21 
 

 4. IDP เปนขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน (Learning Agreement) ระหวางผูบังคับ
บัญชา กับผูใตบังคับบัญชา  ซึ่งจะมีสวนชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู กระตุนใหบุคลากรเกิดขวัญและ
ก าลังใจในการท างานอันสงผลใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี   

5. IDP เปนแผนที่ตองท าอยางตอเนื่อง และเปลี่ยนแปลงตามภารกิจและสมรรถนะของ    
ผดู ารงต าแหนง   

ขอควรค านึงถึงในการก าหนด IDP คือ IDP ไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือการเลื่อนต าแหนง การปรับเงินเดือน การใหผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ หรือการรับประกันวา       
หากบุคลากรนั้นไดรับการพัฒนาแลว  จะไดรับการเลื่อนต าแหนงทันที  โดยหลักการแลว IDP เปนแผนงาน
เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีคุณสมบัติ  ขีดความสามารถ  และศักยภาพในการท างานส าหรับ ต า
แหนงงานที่สูงขึ้นตอไปตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่ก าหนดขึ้น  

ขั้นตอนการจัดท า IDP การจัดท า IDP ของแตละบุคคลมีขั้นตอน  ดังนี้    
1.  การประเมินสมรรถนะ  ขาราชการ/พนักงาน ประเมินสมรรถนะของตนเอง โดยใชตัว 

แบบสมรรถนะที่หน่วยงานก าหนด (ถามี) เปนกรอบในการประเมิน  การประเมินนี้มีวัตถุประสงคส าคัญที่จะ
หาวาตนเองมีจุดออนและจุดเดนในสมรรถนะเรื่องใดบาง  เมื่อเทียบกับความคาดหวังขององคกร/หนวยงาน  
ทั้งนี้การประเมินดังกลาว จะตองปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาและไดรับความเห็นชอบรวมกัน อยางไร       
ก็ตาม อาจมีวิธีปฏิบัติที่แตกตางกัน ดังนี้    

- บางองคกร/หนวยงาน   ใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา 
เทานั้น    
  - บางองคกร/หนวยงาน ประเมินทั้งผลงานและสมรรถนะพรอมกัน เพ่ือพิจารณาวาเหตุที่  
ผลงานไมบรรลุตามเปาหมายเกิดจากการขาดความรูทักษะหรือไม  

 2.  การพิจารณาจุดออน (gap) และจุดเดนที่ส าคัญ   จุดออน ( gap) ที่ส าคัญ หมายถึง  
จุดออนที่ท าใหงานตามแผนไมบรรลุผล หรือเปนจุดออนที่จ าเปนตองใชในการท างานงานขณะนั้นๆ หรือใน
อนาคตอันใกล (เชน ปงบประมาณถัดไป) จุดออนที่ส าคัญนี้จ าเปนตองไดรับการแกไข สวนจุดเดน คือ 
สมรรถนะที่บุคคลผูนั้นมีอยูสมบูรณจนท าใหปฏิบัติงานลุลวงไปไดดวยดีอยางมีคุณภาพ เชน ท างานไดอยาง  
ลึกซึ้ง ละเอียดถี่ถวน  หรือ  เสร็จกอนเวลา  หรือ  ส าเร็จเกินเปาหมาย เปนตน  ซึ่งกรณีเชนนี้ ผูบังคับ
บัญชาตองวิเคราะหใหไดวา บุคคลผูนั้นมีสมรรถนะอะไร  แลวหาทางพัฒนา เสริมสรางจุดเดนนี้ใหสมบูรณ
แบบยิ่งขึ้นก็ได  

 3.  การก าหนดแผนพัฒนา   เมื่อสามารถพิจารณาหาจุดออน และ/หรือจุดเดนไดแลว ก ็
จะตองก าหนดวาจะฝกอบรม และ/หรือพัฒนาเรื่องอะไร โดยมีแนวทาง ดังนี้    

- หลักสูตร/หัวเรื่อง ที่จะฝกอบรม/พัฒนาไมควรก าหนดเปนจ านวนมาก  ควรมีประมาณ     
1 – 2 หลักสูตร/ป ก็เพียงพอ    

- ชื่อหลักสูตรใหพิจารณาที่ก าหนดไวใน TRM เปนหลัก    
- ใหก าหนดวิธีการพัฒนาไวในแผน IDP ดวย เชน จะใชวิธีฝกอบรม ดูงานศึกษาหาความรู  

เอง  ฯลฯ เปนตน   
4. การประเมินผลการฝกอบรม/พัฒนา  เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาตองผลักดันใหมีการ 

ปฏิบัติตามแผน IDP และท าการประเมินผลเปนระยะๆ ดังนี้    
- ใชวิธีสอบขอเขียน หากตองการประเมินความรู  
- ใชวิธีใหลงมือปฏิบัติงาน หากตองการประเมินทักษะ 
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แบบฟอร์มแผนพัฒนำรำยบุคคล 
Individual Development Plan (IDP) 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ……………….. 
รอบที่................/25……………. 

(วันที่.....................................ถึงวันที่.....................................) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน ส่วนที่ 3 ผลกำรพัฒนำทักษะ/ควำมรู้/สมรรถนะ (รอบท่ีผ่ำนมำ) 

 
ชื่อ (ผู้รับการพัฒนา).............................................นามสกุล.............................................. ..............
ต าแหน่ง...............................................ระดับ...........................................................................  
สังกัด.........................................................................................................................................  
ระยะเวลาที่ท างานต าแหน่งปัจจุบัน..................................................................... ........................ 
ชื่อผู้บังคับบัญชาระดับต้น.............................................นามสกุล................................................. 
ต าแหน่ง.......................................................................ระดับ.......................................... ............... 
วันที่จัดท าแผน IDP.................................................................................................................... 

ทักษะที่ได้รับการพัฒนา........................................................... ............ 
พัฒนาโดยวิธี....................................................................................... ......... 
.....................................................................................................................  
ผลการพัฒนา................................................................................................  
......................................................................................................................  
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา............................................................................ 
...................................................................................................................  
พัฒนาโดยวิธี................................................................................................ 
....................................................................................................................  
ผลการพัฒนา....................................................................... ......................... 
.....................................................................................................................  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบที่ผ่านมา) 

 
คะแนนผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็มร้อยละ 70)........................................ 
คะแนนสมรรถนะ (คะแนนเต็มร้อยละ 30)...................................................  

สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา  
       การมุ่งผลสัมฤทธิ์                การบริการที่ด ี
       การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
       การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
       การท างานเป็นทีม 
พัฒนาโดยวิธี................................................................................................  
..................................................................................................................... 
ผลการพัฒนา................................................................................................  
...................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 4 ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีต้องกำรพัฒนำ 

 
ล า 

ดับที่ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา 

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 

Q1 
(ต.ค.-
ธ.ค.) 

Q2 
(ม.ค.
มี.ค.) 

Q3 
(เม.ย.
มิ.ย.) 

Q4 
(ก.ค.-
ก.ย.) 

        

ส่วนที่ 5 ผลคาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา 
ประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประโยชน์ต่อผู้รับการ
พัฒนา…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 6  การวัดผลตามแผนพัฒนารายบุคคล 
จะวัดเมื่อ :  วันที่...........................................................................  ผลที่วัดได้  ส าเร็จตามเป้าหมาย       ควรได้รับการพัฒนาต่อ      ไม่ส าเร็จ 

ลงช่ือรับทรำบแผนพัฒนำรำยบุคคล 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................ 
ผู้รับการพัฒนา 

วันที่....................................................................... 

ลงช่ือรับทรำบแผนพัฒนำรำยบุคคล 
(...................................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 

ผู้บังคับบัญชา 
วันที่.................................................................. 

ลงช่ือรับทรำบผลด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................ 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

วันที่....................................................................... 
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แผนพัฒนำรำยบุคคลเทศบำลต ำบลทุ่งย้ัง    ประจ ำปงงบประมำณ พศศศศศศศศศศศศศศศ Individual Development Plan (IDP) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป :  ชื่อ-สกุล................................................... ....................ต าแหน่ง.....................................................................สังกัด..........................................................................  
ส่วนที่ 2  ความรู้/ ทักษะ /สมรรถนะที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ................ 

 
ความรู้/ ทักษะ/ สมรรถนะ 

(เรียงล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน จากมาก
ไปน้อย) 

 
เป้าหมายการ

พัฒนา 

 
วิธีการพัฒนา 

 
การประยุกต์ 

ใช้ในงาน 

 ช่วงเวลาที่พัฒนา  
การวัดผลส าเร็จ 

ของการน าไปประยุกต์ใช้ใน
งาน 

Q1 
(ต.ค.-
ธ.ค.) 

Q2 
(ม.ค.
มี.ค.) 

Q3 
(เม.ย.
มิ.ย.) 

Q4 
(ก.ค.-
ก.ย.) 

   
 

      
 

         

         

หมายเหตุ วิธีการพัฒนา        1 = ศึกษาด้วยตนเอง 
                                    2= เรียนรู้จากการ ปฏิบัติงาน 

3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้       5 = การสอนงาน 
4 = พ่ีเลี้ยง                     6 = ฝึกอบรม 
 

7 = การให้ค าปรึกษา                       9 = ติดตามผู้มี
ประสบการณ ์
8 = การมอบหมายงาน                    10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ  

 รับทรำบแผนพัฒนำ IDP 
 
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับการพัฒนา  
ลงชื่อ...............................................................ผู้บังคับบัญชา  
     (...............................................................) 
 วันที่...............................................................................  

 กำรประเมินผลพัฒนำตำมแผน IDP โดยผู้บังคับบัญชำ     
 
 ด าเนินการพัฒนาตนเองส าเร็จตามแผน IDP 
 ด าเนินการพัฒนาตนเองเกือบส าเร็จตามแผน IDP คิดเป็นร้อยละ
.........ของแผนท่ีก าหนดไว้ เนื่องจาก...................................................... 
ลงชื่อ...............................................................................ผู้บังคับบัญชา  
ต าแหน่ง................................... ........................................ 
วันที่................................................................................. 

 รับทรำบผลพัฒนำกำรพัฒนำ IDP            
 
ลงชื่อ............................................ ผู้รับการพัฒนา    
      (..............................................)  
ต าแหน่ง...............................................  
วันที่....................................................... 
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กรอบแนวควำมคิดแผนพัฒนำบุคลำกร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
  
  องค์ประกอบ 1                        องค์ประกอบ 2                        องค์ประกอบ 3         องค์ประกอบ 4       องค์ประกอบ 5 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มีจิตส านึกพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ  
ทม.บางศรีเมือง    
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
สมรรถนะที่สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจ
ของทม.บางศรีเมือง 
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล 

 

3.1 บุคลากรเก่งคิด    
(รู้วธิีคิด คิดเปน็ มี
จิตส านึกที่ดี และ

มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี) 

3.2 บุคลากรเก่งคน 
(เข้าใจตนเอง เขา้ใจคน
อ่ืน รูว้ิธีท างานและอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข และมุ่งมั่นที่
จะรักคนอ่ืน รักองค์กร) 

3.3 บุคลากรเกง่งาน 
(มีความรู้และทักษะใน

การบรหิารและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล) 

2.1 พัฒนาสมรรถนะจ าเป็นพืน้ฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

1.ทรัพยากรที่ใช ้

(Input) 

2. กิจกรรม 

(Process) 

3. ผลผลิต 

(Output) 

4. ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

5. ผลลัพธ์สดุท้าย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรที่รับ 
ผิดชอบด้านต่างๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาที่ใชเ้พื่อ
ด าเนินกิจกรรม 
ต่างๆ (Time) 

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้ 
(Innovation and 

Technology) 

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลกั
หน่วยงาน (Routine-Oriented Competency) 

 

5.1 ประชาชนเชื่อมั่น
และศรัทธา 

ในการบริหารงาน  
 
 
 
 

5.2 ไดรั้บความ
ร่วมมือในการ
บรหิารงานจาก

ประชาชน  
 
 

5.3 สู่การพัฒนาที่
ย่ังยืน 

 
 

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ 
(Strategy-Oriented Competency) 

 

2.4 พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวธิีเร่ิมจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

2.5 ศึกษาแนวโนม้ปัญหาและนวตักรรมเพื่อให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ 
(Proactive Personnel Development Plan) 

 

     องค์ประกอบดา้นการขบัเคลื่อน (Driving Force Factors)      องค์ประกอบดา้นผลสัมฤทธิท์ี่เกดิจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 

2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร  
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 
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แผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งย้ัง 
ประจ ำปงงบประมำณ 2561-2563 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย วิธีกำรพัฒนำ 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

กำรติดตำม 
กำรประเมินผล 

  

1 อบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร เสริมสร้าง
ความสามัคคี สร้างคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตส านึกท่ีดี เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส่วนรวม 

เพ่ือพัฒนาและสร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ทัศนคติ
อันดี และการท างานเป็นทีมเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวม  

บุคลากรทุก
คน 

การอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

1 ต.ค.60 -
30 ก.ย.63 

แบบสอบถาม   

2 การฝึกอบรมบุคลากร จัดโดยสถาบันบุคลากร
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่น หรือหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป หรือที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง หรือท่ีเกี่ยวข้อง  
- หลักสูตรนักบริหารงานช่าง หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานสวสัดิการสังคม หรือที่
เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล หรอืท่ีเกี่ยวข้อง  
- หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ หรือที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรวิศวกรโยธา หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล 
 
 

-  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการ
บริหารงานในอ านาจหน้าที่ 
-  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ในกรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ระเบียบกฎหมาย 
 

พนักงาน
เทศบาล 
 
 

การ
ฝึกอบรม 
 
 

1 ต.ค.60 
- 
30 ก.ย.
63 

รายงานผล 
การฝึกอบรม 
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แผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งย้ัง    
ประจ ำปงงบประมำณ พศศศ 2561-2563 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
วิธีกำร
พัฒนำ 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

กำรติดตำม 
กำร

ประเมินผล 
 - หลักสูตรนักผังเมือง หรือที่เก่ียวข้อง   

- หลักสูตรทันตแพทย์ หรือที่เก่ียวข้อง   
- หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ หรือท่ีเกี่ยวข้อง   
- หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือที่    
   เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนิติกร หรือที่เก่ียวข้อง   
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักสันทนาการ หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก หรือที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   หรือทีเ่กี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานเทศกิจ หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานการคลัง หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนายช่างโยธา หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
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แผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งย้ัง 
ประจ ำปงงบประมำณ พศศศ 2561-2563 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตกำรพัฒนำ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
วิ ธี ก ำ ร
พัฒนำ 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

กำรติดตำม 
กำรประเมินผล 

 - หลักสูตรนายช่างเขียนแบบ หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า หรือที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หรือ
ที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานพนักงานพัฒนาชุมชน 
หรือที่เก่ียวข้อง 
 

      

3. หลักสูตรกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ 

- เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

-  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 

บุคลากร
ทุกคน 

การฝึกอบรม 
 
 

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.63 

รายงานผล 
การฝึกอบรม 

4. การปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ -  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนะคติท่ีดีต่อระบบราชการ 

-  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนะ
คติท่ีดีต่อระบบราชการ 

บุคลากร
บรรจุใหม ่

การปฐมนิเทศ
งานโดย

ผู้บังคับบัญชา 

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.63 

ติดตามผล 
การปฏิบัติงาน 

5. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม - เสริมสร้างให้บุคลากรมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

บุคลากร
ทุกคน 

การฝึกอบรม 1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.63 

แบบประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

6. โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตาม
ความจ าเป็นและสถานการณ์ 

-  เป็นการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น 

- เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้
ประสบการณ์และขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

พนักงาน
เทศบาล 

 

การฝึกอบรม 
 
 

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.63 

รายงานผล 
การฝึกอบรม 
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(ส ำเนำ) 

 
ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 

ที ่ 304/2560 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 

ของเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 
******************* 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 หมวด 2 ข้อ 16 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า   แผน
อัตราก าลังของพนักงานเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีต าบลทุง่ยั้ง  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง  กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
4. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
6. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
7. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
8. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
9. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  เลขานุการ 
10. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนา ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล ทั้งนี้ให้วิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับหลักการ SWOT ส าหรับความต้องการก าลังคนนั้น ให้คณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี พิจารณาจากภารกิจและปริมาณงานที่มีอยู่ ในปัจจุบันและคาดคะเนว่า 

 
 
 

-2- จะมีเรื่องใด........... 
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-2- 
 
จะมีเรื่องใดเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้าโดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล และผู้บริหารเทศบาล 
ตลอดจนสภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่เทศบาล โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังเทศบาลในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2561 - 2563) เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล เพ่ือเสนอ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

  สั่ง  ณ  วันที่   28    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
   
 
   (นายชวลิต  ประภัสสร) 
   นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งยั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


