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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล ก่อน
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หน้าท่ีของพนักงานส่วนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติ
ตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตําบลท่ีดี โดยองค์การบริหารส่วนตําบล ต้อง ดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หาก
องค์การบริหารส่วนตําบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาของแต่ละ 
องค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรท่ี
คณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบล กําหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป็นท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี ให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระทําได้โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) สํานักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหาร ส่วนตําบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 กําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทํา
แผนการพัฒนา พนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้น  

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบล     
โนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 
2555 - 2557 ข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ี
ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลางในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.  ข้อมูลด้านบุคลากร 
           2.๑  อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 
         ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60  (ปี ๒๕58-๒๕60)  ได้กําหนดโครงสร้างการ

แบ่งส่วนราชการตามอัตรากําลังไว้  ดังนี้ 
ส่วนราชการ กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม่ เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

นักบริหารงาน อบต. 8 
สํานักปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป 6 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน3-5/6ว  
นักพัฒนาชุมชน   3-5  / 6 ว 
บุคลากร 3-5 /6 ว 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 3-5 /6 ว 
เจ้าพนักงานธุรการ 2 – 4 / 5 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ยาม 
ส่วนการคลัง 
นักบริหารงานการคลัง   7 
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 /6 ว 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5 /6 ว 
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 / 5  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2-4 / 5 
ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 
ส่วนโยธา 
นักบริหารงานช่าง 6 
นายช่างโยธา   2-4  
นายช่างเขียนแบบ 2-4/5  
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานท่ัวไป 
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ตําแหน่งว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ิมตําแหน่ง 

 
ตําแหน่งว่าง 

 
 
 
 
 
 

 
ตําแหน่งว่าง 

 



3 
 

 

 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรากําลัง

เดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม่ เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา 6 
นักวิชาการศึกษา   3-5  / 6ว 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
ผู้ดูแลเด็กฯ 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม6 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  2-4/5 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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ตําแหน่งว่าง 
เพ่ิมตําแหน่ง 

 

 
ยุบเมื่อว่าง 

 
ตําแหน่งว่าง 
ตําแหน่งว่าง 

 
 

รวม 39 40 40 40 +4 - -  
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3. การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดไว้ เพ่ือให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

 

                                                                                           
                        จุดแข็ง                   จุดอ่อน   
1. มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้   อบต.           ๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การ 

   บริหารส่วนตําบล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ปี  เป็นวัยทํางาน           ๒. ทํางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทําให้การทํางาน  ๓. มีภาระหนี้สิน 
      ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง  ๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่คํานึงถึง  
            กฎระเบียบกับการทุจริต ของราชการ 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทํางานคล่องตัว 
      โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้      
         

                                                                                             
โอกาส                                                             ข้อจํากัด 

1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน          ๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
2. ทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน                ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
     ได้ง่าย                                                     ๓.  พ้ืนท่ีกว้างทําให้บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่พอให้บริการ 
3.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.                    ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้

ปัญหาอุทิศตนได้ ตลอดเวลา                               เศรษฐกิจทําให้มีเวลาให้ชุมชนจํากัด 
4.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ         ๕.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
     การทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
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         การวิเคราะห์ในระดับองคก์ร 

                                                                                                                                                                               

          จุดแข็ง                 จุดอ่อน 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายท่ี       ๑.  ขาดความกระตือรือร้นในการทํางาน 
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได้              ๒.  มีภาระหนี้สินทําให้ทํางานไม่เต็มท่ี 
3. อยู่ในวัยทํางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว ๓.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง 
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พ้ืนท่ีพัฒนากว้าง ปัญหามากทําให้บางสาย    
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                   งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่นการ

ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                      เกษตร  ช่าง  สิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าท่ี 
     ตรวจสอบภายใน 

5.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                ๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
                                                                        บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
          ๖.  สํานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ  

     สําหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 
          

                                                                                            
                โอกาส                                                                      ข้อจํากัด 
 
1. ประชาชนร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ินดี                 ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก             
๒. มีความคุ้นเคยกันท้ังหมดทุกคน                              ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
๓. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยู่กระจายท่ัวเขต                            ดําเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ   
   อบต. ทําให้รู้สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติ                             ญาติพ่ีน้อง    
   ของประชาชนได้ดี                                          ๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,                ความรู้ท่ีมีจํากัดทําให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้   
    ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                              หลากหลายจึงจะทํางานได้ ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                       ขององค์การบริหารส่วนตําบล       
                                                                   ๓.  งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี  
                  จํานวนประชากร และภารกิจ 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 

 

 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง จะเป็นการ
พัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด  โดยบุคลากรสามส่วนท่ีต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรท่ี
มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการทําหน้าท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับตําแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลางท่ีจะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 

 

 

นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตาํบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทํา 

 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

ทํางานตามคําสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั�งการ /วางแผน/วินิจฉยั 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

“มุ่งม่ันพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความก้าวหน้าม่ันคงในชีวิต  
มีความรู้ความสามารถ  มีความชํานาญการในหน้าท่ี  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน ประชาชนต้องได้รับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม 
และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ“ 

 
 
 

 
 
 

 

     นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าหน่วยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทํา 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ทํางานเปน็ทีม 
ฝึกฝนพฒันาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 
สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนท่ี 2 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  
1) เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนและทุกตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน

ตําบลโนนทองหลาง มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
2) เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนและทุกตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน

ตําบลโนนทองหลาง ได้รับการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ  
3) เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนและทุกตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน

ตําบลโนนทองหลาง มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร 
4) เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนและทุกตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน

ตําบลโนนทองหลาง มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  
5) เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนและทุกตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน

ตําบลโนนทองหลาง มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
 

2. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 

เห็นสมควรให้จัดทํา แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ

ในการ พัฒนาพนักงานส่วนตําบล ให้มีความสอดคล้องกับตําแหน่งและระดับตําแหน่งในแต่ละสายงาน ท่ีดํารง
อยู่ตามกรอบแผน อัตรากําลัง 3 ปี  

2) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน
เห็นสมควร ดังนี้  

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง เป็นหน่วยดําเนินการเอง 
หรือดําเนินการ ร่วมกับ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีก็ได้ ตามความจําเป็น และความเหมาะสม ดังนี้  

(1) การปฐมนิเทศ  
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษาหรือดูงาน  
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
(5) การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

4) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง ต้องจัดสรร 
งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคํานึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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ส่วนท่ี 3 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

1. การเตรียมการและการวางแผน  
1) แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
2) พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานท่ี กําหนดไว้  

3) กําหนดประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะ เฉพาะของานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 
2. การดําเนินการพัฒนา  

1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนํา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากําหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น  

2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการ พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ  

 
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร  
 

         เริ่มต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเตรียมการและการวางแผน  
1.1 แต่งต้ังคณะทํางาน  
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น  
1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น  

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน 

หรือว่าจ้างเอกชน ดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมเช่น  
- การปฐมนิเทศ    - การสอนงาน การให้คําปรึกษา  
- การสับเปลี่ยนหน้าท่ีรับผิดชอบ  - การฝึกอบรม  
- การดูงาน    - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  
- ฯลฯ  

3. การติดตามและประเมินผล  

จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบ
ถึงความสําเร็จ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน  
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บทท่ี 4 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

 
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง ได้

พิจารณาและ ให้ความสําคัญบุคลากรในทุกระดับท้ัง คณะผู้บริหาร , สภาองค์การบริหารส่วนตําบล , พนักงาน
ส่วนตําบลท้ัง 5 ส่วน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง เพ่ือให้ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพท้ังทางด้านการปฏิบัติงาน , หน้าท่ี ความรับผิดชอบ , ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตําแหน่ง , การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 

����  สํานักงานปลัด  
ประกอบด้วย  
1. นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)  
2. นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.) 
3. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  
4. บุคลากร  
5. นักพัฒนาชุมชน 
6. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
7. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8. เจ้าพนักงานธุรการ  

���� ส่วนการคลัง  
ประกอบด้วย  
1. นักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวยการคลัง)  
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
4.  เจ้าพนักงานพัสดุ  

���� ส่วนโยธา  
ประกอบด้วย  
1. นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา)  
2. นายช่างโยธา  
3. นายช่างเขียนแบบ 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 

���� ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย  
1. นักบริหารงานการศึกษา 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 



12 
 

 

 

���� ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
ประกอบด้วย  
1. นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  
 

���� พนักงานจ้าง , ลูกจ้างประจํา  
1. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี   
2. ผู้ช่วยไฟฟ้า  
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเกษตร  
4. พนักงานขับรถยนต์ 

   5. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   6. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 
   7. ครูผู้ดูแลเด็ก 
   8. คนงานท่ัวไป 
   9. ยาม 
 
 1. หลักสูตรการพัฒนา 
  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน โดยให้
มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. กําหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และงบประมาณ ในการพัฒนา ให้มี
ความสอดคล้องกับตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ในแต่ละสายงานท่ีดํารงอยู่ตามแผนอัตรากําลังสามปี 

2. ให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
2.2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
2.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
2.4 หลักสูตรด้านการบริหาร 
2.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  3. วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง เป็นหน่วยงาน
ดําเนินการเอง  ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ 
ตามความจําเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
 3.1 การปฐมนิเทศ 
 3.2 การฝึกอบรม 
 3.3 การศึกษา ดูงาน 
 3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
 3.5 การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
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2.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
  2.1 ข้ันตอนในการดําเนินการ 
        การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบริหารความรู้ภายในองค์กร เพ่ือจัดทําเป็น
แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง นั้น ได้มีการศึกษาถึงการจัดทําโครงสร้าง
หลักสูตรจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนน
ทองหลาง ซ่ึงเป็นพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ท้ังทางด้านจํานวน สายงาน ตําแหน่ง ระดับอายุงานและ
อายุตัว รวมถึงตําแหน่งทางวิชาการหรือบริหาร (ถ้ามี) เพ่ือให้ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับและทุกส่วนงาน ทํา
ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลางอย่างเต็มรูปแบบ และสามารถกําหนด
แผนงานการพัฒนาบุคลากร ท่ีจะจัดให้มีข้ึนก่อน-หลัง ตามความสําคัญและความเร่งด่วนได้อย่างเหมาะสม โดย
แยกวิธีของการพัฒนาบุคลากร ได้ดังนี้ 
   2.1.1 การปฐมนิเทศ 
    พนักงานท่ีได้รับการบรรจุใหม่ จะต้องได้รับการแนะนําจากผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
   2.1.2 ฝึกอบรมเอง แยกเป็น 
1. หลักสูตรท่ีจัดอบรมเอง 
ลําดับ โครงการพัฒนา ลักษณะ 

โครงการ 
จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อบรม 31 3 วัน สํานักงานปลัด  
2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรม 31 1 วัน สํานักงานปลัด  

2.  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการ (หลักสูตรเฉพาะตําแหน่ง) สําหรับผู้ท่ียังไม่ผ่านฝึกอบรม 
1 หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. อบรม 1 4 สัปดาห์ สํานักงานปลัด  
2 หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป อบรม 1 4 สัปดาห์ สํานักงานปลัด  
3 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
อบรม 1 4 สัปดาห์ สํานักงานปลัด  

4 หลักสูตรบุคลากร อบรม 1 4 สัปดาห์ สํานักงานปลัด  
5 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน อบรม 1 4 สัปดาห์ สํานักงานปลัด  
6 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน อบรม 1 4 สัปดาห์ สํานักงานปลัด  
7 หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป อบรม 1 4 สัปดาห์ สํานักงานปลัด  
8 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ อบรม 1 3 สัปดาห์ ปลัด/โยธา  
9 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง อบรม 1 4 สัปดาห์ ส่วนการคลัง  

10 หลักสูตรนักวิชาการการเงินและบัญช ี อบรม 1 4 สัปดาห์ ส่วนการคลัง  
11 หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบรม 1 4 สัปดาห์ ส่วนการคลัง  
12 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบรม 1 3 สัปดาห์ ส่วนการคลัง  
13 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ อบรม 1 3 สัปดาห์ ส่วนการคลัง  
14 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง อบรม 1 4 สัปดาห์ ส่วนโยธา  
15 หลักสูตรนายช่างโยธา อบรม 1 3 สัปดาห์ ส่วนโยธา  
16 หลักสูตรนายเขียนแบบ อบรม 1 3 สัปดาห์ ส่วนโยธา  
17 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา อบรม 1 4 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาฯ  
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ลําดับ โครงการพัฒนา ลักษณะ 
โครงการ 

จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

18 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา อบรม 1 4 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาฯ  
19 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข อบรม 1 4 สัปดาห์ ส่วนสาธารณสุขฯ  
20 หลักสูตรเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ อบรม 1 3 สัปดาห์ ส่วนสาธารณสุขฯ  

   
 

   2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ลําดับ โครงการพัฒนา ลักษณะ 

โครงการ 
จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ประชุม/
สัมมนา 

31 1-7 วัน ทุกส่วน  

2 ความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

ประชุม/
สัมมนา 

31 1-7 วัน ทุกส่วน  

 

   2.1.4 การศึกษา 
ลําดับ โครงการพัฒนา ลักษณะ 

โครงการ 
จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อ 2 3 ปี ทุกส่วน ตาม
โครงการ
ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
กรอง
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ินและ
สถาบัน
ศึกษา 

2 โครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ศึกษาต่อ 2 3 ปี ทุกส่วน 

   2.1.5 การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการท่ีเหมาะสม 
    พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่ตามแผนอัตรากําลังจะได้รับ
การมอบหมายให้มี พ่ีเลี้ยงคอยสอนงานและเป็นท่ีปรึกษาระยะเวลาอย่างน้อย 6  เดือน 
 

  2.2 วิธีการ/เครื่องมือในการดําเนินการ 
   การดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร 
เพ่ือจัดทําเป็นหลักสูตรและโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง และกําหนด
เป็นแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) ได้มี
การศึกษาถึงการจัดทําโครงสร้างหลักสูตรจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลบุคลากรของ
สถาบันซ่ึงเป็นพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ในองค์กรเป็นข้อมูลหลัก ท้ังทางด้านจํานวน สายงาน 
ตําแหน่ง ระดับอายุงานและอายุตัว รวมถึงตําแหน่งทางวิชาการหรือบริหาร (ถ้ามี) และข้อมูลเก่ียวกับแผนงาน 
หลักสูตรและโครงการท่ีสถาบันมีการเตรียมการฯ เป็นข้อมูลรองรวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
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ในการพิจารณากําหนดโครงการขององค์กรอย่างเต็มรูปแบบและสามารถกําหนดแผนงานพัฒนาบุคลากร ท่ีจะ
จัดให้มีข้ึนก่อน-หลัง ตามความสําคัญและเร่งด่วนได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
   2.3.1 ระยะเวลาดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
โนนทองหลาง มีการดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 
    1. การปฐมนิเทศ 
        ในวันแรกท่ีมีการรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังและปฏิบัติหน้าท่ีครั้งแรก 
    2. การฝึกอบรมแยกเป็น  

2.1. หลักสูตรท่ีจัดอบรมเอง 
ลําดับ ตําแหน่ง ในช่วงระหว่างเวลาการเข้ารับการอบรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พัฒนาศักยภาพและการ

ทัศนศึกษาดูงาน 
            

2 อบรมคุณธรรม จริยธรรม             
 

2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการ (ผู้ท่ียังไม่ผ่านการฝึกอบรม) 
ลําดับ ตําแหน่ง ในช่วงระหว่างเวลาการเข้ารับการอบรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 หลักสตูรนักบริหารงานอบต.             
2 หลักสตูรนักบริหารงานท่ัวไป             
3 หลักสตูรเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
            

4 หลักสตูรบุคลากร             
5 หลักสตูรนักพัฒนาชุมชน             
6 หลักสตูรเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายใน 
            

7 หลักสตูรเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

            

8 หลักสตูรเจ้าพนักงานธุรการ             
9 หลักสตูรนักบริหารงานการคลัง             

10 หลักสตูรนักวิชาการเงินและ
บัญชี 

            

11 หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้             
12 หลักสตูรเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได ้
            

13 หลักสตูรเจ้าพนักงานพัสด ุ             
14 หลักสตูรนักบริหารงานช่าง             
15 หลักสตูรนายช่างโยธา             
16 หลักสตูรนายช่างเขียนแบบ             
17 หลักสตูรนักบริหารงาน

การศึกษา 
            

17 หลักสตูรนักวิชาการศึกษา             
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ลําดั
บ 

ตําแหน่ง ในช่วงระหว่างเวลาการเข้ารับการอบรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 หลักสตูรนักบริหารงาน
สาธารณสุข 

            

19 หลักสตูรเจ้าพนักงานส่งเสริม
สุขภาพ 

            

2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
ลําดับ ตําแหน่ง ในช่วงระหว่างเวลาการเข้ารับการอบรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ

ราชการ 
            

2 ความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบ 

            

 

2.4 การศึกษา 
ลําดับ ตําแหน่ง ในช่วงระหว่างเวลาการเข้ารับการอบรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี ใน
สาขาท่ีเก่ียวข้องกับ
ตําแหน่ง 

            

2 โครงการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท ใน
สาขามท่ีเก่ียวข้องกับ
ตําแหน่ง 

            

 

  2.5 การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการท่ีเหมาะสม 
        พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับการบรรจุใหม่แต่งต้ังใหม่ตามแผนอัตรากําลังจะได้รับ
มอบหมายให้มีพ่ีเลี้ยงคอยสอนงานและเป็นท่ีปรึกษาระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 
 

 3. งบประมาณในการพัฒนา 
     งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง ต้องจัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลอย่างชัดเจนแน่นอนโดย
คํานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  
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ส่วนที่ ๕ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปี พ.ศ. ๒๕58 - พ.ศ. ๒๕60 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วนตําบลทุก
คนทุกตําแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม เพราะ

การฝึกอบรมจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 

 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตําแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษา

ต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทํางาน
ตลอดเวลา 

๓. สนับสนุนให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มี
โอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ดําเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้

คําปรึกษา และอื่น ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ปริญญา
โท และหลักสูตรตามสาย
งานปฏิบัติ 

 

พ.ศ.๒๕58  - ๒๕60 งบ อบต.  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ตําบลทุกคนทุกตําแหน่ง
ได้รับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตําบล 

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม 

๒. การจัดทําประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 

๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 

๔. มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้

คําปรึกษา และอื่น ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจ

และลงโทษ 

พ.ศ.๒๕58  - ๒๕60 งบ อบต.  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให้พนักงานส่วน

ตําบลทุกคนทุกตําแหน่ง
ได้รับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอื่น ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอน

ในการทํางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

๒.  ให้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทํางาน 

๓.  ส่งเสริมให้มีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้

คําปรึกษา และอื่น ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่

ทํางาน และสถานที่
บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60 งบ อบต.  

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและการติดตามประเมินผล 

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู้พื้นฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 

ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ 

-เพื่อเสริมสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ อบต.และ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระดับของ
พนักงานส่วน
ตําบล/
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างที่
บรรจุแต่งตั้งใหม ่

เท่ากับพนักงาน
ส่วนตําบล/
ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง
ที่บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ 

ปฐมนิเทศ - ช่วงเวลาที่
บรรจุแต่งตั้ง 

-พนักงานที่บรรจุ
หรือจ้างใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
และวิธีปฏิบัติงาน
เบื้องต้น 

อบต. ทดสอดตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์การ
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทตามอํานาจ
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

เท่ากับระดบัของ
พนักงานส่วน
ตําบล/
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับจํานวน
ของบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2558-2560 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

-หน่วยงาน
ภายนอก 
-สํานักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดก่อนและ
หลังการฝึกอบรม
และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พื้นฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 

ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

2. การฝึกอบรม 2.2 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

-เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เท่ากับระดบัของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 

เท่ากับจํานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2558-2560 

-บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน
และดําเนินชีวิต
อย่างปกติสุข 

-หน่วยงาน
ภายนอก
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 2.3 โครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร 
ตามแผนการ
ดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

-เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ในการ
ทํางานของผู้บริหาร 

เท่ากับระดบัของ
พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่งผู้บรหิาร 

เท่ากับระดบั
ของพนักงาน
ส่วนตําบล
ตําแหน่ง
ผู้บริหาร 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2558-2560 

-มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก
สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 2.4 โครงการ
ฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตาม
แผนการดาํเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

-เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ในการ
ทํางานของผู้บริหาร 

เท่ากับระดบัของ
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างระดับ
ปฏิบัติการ 

เท่ากับจํานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2558-2560 

-มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น 

-หน่วยงาน
ภายนอก 
-สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดก่อนและ
หลังการฝึกอบรม
และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

3. การศึกษาหรือ
ดูงาน 

3.1 โครงการศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 

-เพื่อนําความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดบัของ
พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างที่เข้า
ศึกษาดูงาน 
 

เท่ากับจํานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการศึกษา 
ดูงาน 

การศึกษา 
หรือดูงาน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2558-2560 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
นําความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ใน
การทํางานใน
องค์กรได้อย่างด ี

-สํานักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดก่อนและ
หลังการฝึกอบรม
และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พื้นฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 

ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

4.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

4.4 โครงการ
สัมมนาผู้บรหิาร/
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

-เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสยัทัศน์ในการ
ทํางานของผู้บริหาร 

เท่ากับระดบัของ
พนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่ง
ผู้บริหาร 

เท่ากับจํานวน
ของบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2558-2560 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ

ทํางานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.2 โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

-เพื่อพัฒนาความรู้
ของพนักงานส่วน
ตําบลในการบริหาร
จัดการองค์กร 

เท่ากับระดบัของ
พนักงานส่วน
ตําบล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างที่เข้า
ศึกษาดูงาน 

เท่ากับจํานวน
ของบุคลากรที่เข้า

รับการอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ

สัมมนาศึกษา
ดูงาน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2558-2560 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ

ทํางานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.3 โครงการ
ประชุมประจําเดือน
บุคลาการใน
หน่วยงาน 

-ซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานในรอบ
เดือนที่ผ่านมาเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ถูกต้องและติดตาม
งาน 

เท่ากับระดบัของ
พนักงานส่วน
ตําบล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างที่เข้า
ร่วมประชุม 

พนักงานส่วน
ตําบลลูกจ้างและ
พนักงานจ้างทุก

คน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

- ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.-ก.ย. 

2558-2560 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน

หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5. การสอนงานให้
คําปรึกษาหรือ
วิธีการอื่น 

5.1 โครงการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา ให้
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 
 
 

-เพื่อยกระดับความรู้
ของบุคลากรให้สูงขึ้น 

- ตามจํานวน
บุคลากรที่ผ่าน

การประเมินและ
ได้รับการคัดเลือ

ให้ศึกษาต่อ 

- -ป.โท
60,000 

บาท/คน/ปี 
-40,000

บาท/คน/ปี 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2558-2560 

สามารถนําความรู้
มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พื้นฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 

ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

 5.2 โครงการอื่นๆ 
ที่สามารถกําหนด
ภายหลังตามความ
จําเป็นและ
สถานการณ ์

- - - - - ภายใน
ปีงบประมาณ 
2558-2560 

- - รายงานสรุปผล
การอบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ   
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างดีเด่นเป็น

ประจํา 
ทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 
  ๑.๑  ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
  ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
  ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓. จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทํางานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม

พัฒนาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 
มาตรการดําเนินการทางวินัย  

๑. มอบอํานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดท่ีกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ใน
ข้ันว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเว้น
การกระทําผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การด่ืมสุรา การเล่นการพนันในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือ ระเบียบกําหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ 

บริหารส่วนตําบล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนท่ี ๖ 
การติดตามประเมินผล 

 
๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
             ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลโนน

ทองหลางประกอบด้วย  
๑.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีนายกคัดเลือกเป็น       ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                                     กรรมการ 
๓.  หัวหน้าส่วนทุกส่วน                                              กรรมการ 

  
ให้คณะกรรมการ  มีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนด

วิธีการติดตามประเมินผล   ตลอดจนการดําเนินการด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง  แล้วเสนอผล
การติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
บทสรุป 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจ
เป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตําแหน่งท่ีจําเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการท่ีไม่มี
ความจําเป็น อาจต้องทําการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถ่ินให้มากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

ส่วนท่ี 3 
การประเมินผล 

 
 การประเมินผล 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1. การปฐมนิเทศ รู้จักงานในหน้าท่ีและงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดีข้ึน
ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

2. การฝึกอบรม 
    2.1 การฝึกอบรมเอง 
 
 
 

1. เน้นการทํางานเป็นทีม 
2. ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

1. มีการทํางานทดแทนกันได้ 
(ยกเว้นวิชาชีพเฉพาะ) 
2. จํานวนพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างถูกดําเนินการทาง
วินัยไม่เกินร้อยละ 3 

    2.2 ส่ง บุคลากรเข้ารับการ
ฝึ ก อ บ ร ม จ า ก ส ถ า บั น พั ฒ น า
บุคลากรท้องถ่ินและส่วนราชการ
หรือเอกชนอ่ืนๆ 

เพ่ิมพูนทักษะการทํางาน 1. ผลการปฏิบัติงานได้รับการ
แก้ไข ปรับปรุงหรือท้วงติงจากผู้
ตรวจสอบไม่เกินร้อย 5 ครั้ง/ปี  
2. ถ่ายทอดความรู้ได้ 

 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรใน
ทิศทางตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 

1 .  พ นั ก ง า น ส่ ว น ตํ า บ ล แ ล ะ
พนักงานจ้างไม่ถูกร้องเรียนเรื่อง
ความประพฤติ 
1. ผลการปฏิบัติงานได้รับการ
แก้ไข ปรับปรุงหรือท้วงติงจากผู้
ตรวจสอบไม่เกินร้อย 5 ครั้ง/ปี  
2. ถ่ายทอดความรู้ได้ 

4. ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ ศึกษาได้ครบตามหลักสูตร เสนอนวัตกรรมใหม่ได้อย่างน้อย
คนละ 1 ผลงาน  

5. การสอนงานหรือให้คําปรึกษา 1. สามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานได้ 
2. มีความรู้เบ้ืองต้นในการทํางาน 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างท่ีบรรจุใหม่มีคําสั่งแต่งต้ังให้มี
พ่ีเลี้ยงสอนงานทุกคน 

 
 ในการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาดังกล่าว เม่ือสิ้นสุดโครงการอบรม/สัมมนา ในแต่ละครั้ง จะจัดให้มี
การประเมินผลโครงการดังกล่าว ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการมากน้อยเพียงใด 
และเม่ือสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปีจะให้มีการประเมินผลการจัดโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้
มากน้อยเพียงใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทําแผนในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
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คํานํา 

 
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 3 ปี (พ.ศ.2555-

2557) นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง ได้คํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าท่ีของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นบุคลากรท่ีดี โดยได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงาน
แต่ละตําแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ท้ังในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
เก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหารและด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตําบลโนนทองหลาง ให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2555 – 2557 ข้ึน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลางในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง 
ตุลาคม 2557 
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