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วเิคราะห์
ความจ าเป็น
ในการ
พฒันา
บุคลากร 

วางแผน 

การพฒันา 

พฒันา 
บุคลากร 

ติดตาม 

ประเมินผล 

ก าหนดเป้าหมาย 
การพฒันา 

วเิคราะห์ความ
จ าเป็นในการ

พฒันา 

ออกแบบ              
การพฒันา 

วางแผนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการพฒันา
บุคลากร 

ประเมินผล              
การพฒันา 

น าขอ้มูลเขา้ 
ระบบฐานขอ้มูล 

ศึกษา วเิคราะห์ ปัจจยัส าคญัในการพฒันาบุคลากร/สรุปผลการประเมินการฝึกอบรม/
แผนยทุธศาสตร์องคก์ร 

วเิคราะห์ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมจากบุคลากรและ
ผูบ้งัคบับญัชา 

วเิคราะห์ผลการ
ประเมินสมรรถนะใน
การพฒันาบุคลากร 

วเิคราะห์ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการพฒันาบุคลากร 

จดัล าดบั
ความส าคญั
ในการพฒันา 

ก าหนดรูปแบบ/วธีิการ/
หลกัสูตรท่ีจะพฒันา 

วางแผนการด าเนินการเพื่อจดัท า
แผนการพฒันาบุคลากรประจ าปี 

จดัท า/ทบทวนหลกัเกณฑก์าร
ประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 

จดัท าสรุปแผนการพฒันา
บุคลากรประจ าปี 

จดัท าโครงการ 
ขออนุมติั
โครงการ 

จดัท าแผน
ปฏิบติังานประจ าปี 

จดัประชุมคณะท างาน
เพื่อมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผนฯ 

- แบบชั้นเรียน (ฝึกอบรม/สมัมนาและประชุมหารือ/เสวนา) 
- แบบนอกชั้นเรืยน (KM/Online Self Learning) 

กระบวนงานพฒันา
นอกแผน 

- หน่วยงานอ่ืน ๆ 

ก าหนดระบบ วธีิการติดตามและประเมินผล
ในการพฒันาบุคลากร 

ติดตามประเมินผลระหวา่ง
การด าเนินการพฒันาบุคลากร 

ประเมินประสิทธิผลและความ
คุม้ค่าหลงัการพฒันาบุคลากร 

บนัทึกขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล 

การพฒันาบุคลากร 
ประสานหน่วยงาน HRM       
ลงบนัทึกประวติับุคลากร 



กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
1. วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
     1) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์ปัจจัยในการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์ของจังหวัด นโยบายผู้บริหาร ค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) สมรรถนะของบุคลากร (Competency) ข้อมูลการสรุปผลการประเมินฝึกอบรม รวมถึงแนวโน้ม
หรือ Trend ในปัจจุบัน ที่เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญที่สร้างโอกาสในการปฏิบัติงานเชิงรุก และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ว่าควรที่จะพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดบ้าง ที่เป็นประเด็นส าคัญ ๆ 
 2) วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 
     2.1) วิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาจากบุคลากร และจากผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ 
บุคลากร โดยจัดท าแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ได้ตอบแบบส ารวจฯ โดยมีทั้งค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ตอบโดยการเสนอหลักสูตรและเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น และค าถามปลายปิด เพ่ือให้เลือกหลักสูตรที่สามารถให้บุคลากรเลือกตอบได้ ในส่วนการ
ส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนาส าหรับผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบุคลากรในสังกัด จะเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือ
ส ารวจความจ าเป็นของบุคลากรในสังกัด ที่ยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร ให้ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้พิจารณา และระบุลงในแบบฟอร์มที่ให้กรอกข้อมูล หลังจากนั้น ก็น าผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 ส่วนมาสรุปผล 
     2.2) วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดท าแบบประเมิน
สมรรถนะเฉพาะด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากร และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตอบแบบประเมิน หลังจาก
นั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     2.3) วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดท าแบบประเมินความ  
พึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรหลังจากการพัฒนาบุคลากรแล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์
ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร     
     - จัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
       เมื่อน าผลการวิเคราะห์ของแต่ละส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเรื่องที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญ
เร่งด่วนมาจัดล าดับความส าคัญ เพื่อที่จะน ามาวางแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
2. วางแผนการพัฒนาบุคลากร 
 1) ออกแบบการพัฒนา 
     - ก าหนดรูปแบบ วิธีการ หลักสูตรที่จะพัฒนา 
       โดยน าผลสรุปการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
หลักสูตร รูปแบบ และวิธีการที่จะพัฒนาบุคลากร เพ่ือด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
     - วางแผนการด าเนินการ เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
     - จัดท า ทบทวนหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการพัฒนา 
 2) วางแผนการด าเนินงาน 
     - จัดท าสรุปแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยน าสรุปการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากนโยบาย
ผู้บริหาร/ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่เก่ียวข้อง/ ผลการประเมินการฝึกอบรม/ และผลการประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล ผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรม มาก าหนดความจ าเป็นเร่งด่วนตามล าดับความส าคัญ 
งบประมาณ และช่วงเวลาในแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
     - จัดท าโครงการ ด าเนินการเขียนโครงการและรายละเอียดประกอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
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      - ขออนุมัติโครงการ เมื่อได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงด าเนินการขออนุมัติกรอบการ
ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
     - จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี โดยน าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วมาจัดท า
แผนด าเนินงานประจ าปี และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทราบ
หลักสูตรและช่วงเวลาในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
3. การพัฒนาบุคลากร 
   1) การด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
     1.1) จัดประชุมคณะท างานเพื่อมอบหมายการด าเนินงาน 
     1.2) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1.2.1) แบบชั้นเรียน (Class Room) ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนา เสวนา  
   1.2.2) แบบนอกชั้นเรียน (Non Class Room) ได้แก่ 
            - การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
            - การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Self Learning) 
            - การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)  
            - การเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสาน (Blended Learning) 
            - การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
     1.3) การด าเนินการนอกแผนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เป็นต้น 
4. การติดตามประเมินผล 
     ก าหนดระบบ วิธีการติดตามประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 1) แบบประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ประเมินในวันสุดท้ายของการอบรมทันที โดยจัดท า
แบบประเมินแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร บรรยากาศการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ 
 2) แบบประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยน ามาประมวลผลความพึงพอใจ และวิเคราะห์ข้อมูล
จากการประเมินผลหลังฝึกอบรม  ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้วประมาณ 3 – 6 เดือน จะด าเนินการ
จัดท าแบบประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร เพื่อประมวลผลการน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลการน าความรู้ไปใช้หลังการอบรม โดยจัดท ารายงานผลการฝึกอบรม และ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และน ามาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรในการฝึกอบรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


