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ค าน า 

 
  การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน พนักงานสํวนต าบลของ องค์การบริหารสํวนต าบล        
โนนทองหลาง นั้น ได๎ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้ เพ่ือให๎บุคลากรเกิดความรู๎
ความเข๎าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน๎าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบล
โนนทองหลาง โดยได๎ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแตํละต าแหนํง ให๎ได๎รับการพัฒนาในหลาย ๆ 
มิติ ทั้งในด๎านความรู๎พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด๎านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน๎าที่รับผิดชอบ ด๎านความรู๎
และทักษะเฉพาะของงานในแตํละต าแหนํง ด๎านการบริหารและด๎านคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให๎สอดคล๎องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ตํอไป 
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บทท่ี 1 
บทน า  

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารสํวนต าบล  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ก าหนดให๎ องค์การ
บริหารสํวนต าบล พัฒนาผู๎ได๎รับการบรรจุเข๎ารับราชการเป็น พนักงานสํวนต าบล กํอนมอบหมายหน๎าที่ให๎
ปฏิบัติเพ่ือให๎รู๎ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน๎าที่ของ  พนักงาน 
พนักงานสํวนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นพนักงานสํวนต าบล ที่ดี โดย องค์การบริหารสํวนต าบล ต๎องด าเนินการพัฒนาให๎ครบถ๎วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เชํน การพัฒนาด๎านความรู๎พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให๎ใช๎วิธีการฝึกอบรมในห๎องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได๎ หากองค์การ
บริหารสํวนต าบลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแตํละ 
องค์การบริหารสํวนต าบล ก็ให๎กระท าได๎ ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลที่จะด าเนินการจะต๎องใช๎หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานพนักงานสํวนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่ 
องค์การบริหารสํวนต าบลพิจารณาเห็นวํามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสํวนต าบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ ให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถเลือกใช๎วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได๎ และอาจกระท าได๎โดย
ส านักงานคณะกรรมการกลาง พนักงานสํวนต าบล (ก.อบต.) พนักงานสํวนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) รํวมกับ 
องค์การบริหารสํวนต าบลต๎นสังกัด หรือ องค์การบริหารสํวนต าบลต๎นสังกัดรํวมกับสํวนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได๎ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล ลงวันที่ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  
ก าหนดให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานสํวนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการ ในต าแหนํงนั้นได๎อยํางมีประสิทธิภาพใน
การจัดท าแผนการพัฒนาต๎องก าหนดตามกรอบของแผนแมํบทการพัฒนาพนักงานสํวนต าบลที่คณะกรรมการ 
พนักงานสํวนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให๎ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานสํวนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี 
ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ องค์การบริหารสํวนต าบล นั้น  
 
  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนวทางดังกลําวองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  อ าเภอบัวใหญํ
จังหวัดนครราชสีมา จึงได๎จัดท าแผนการพัฒนา พนักงานสํวนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น 
เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  เป็นเครื่องมือ ในการ
บริหารงานบุคคลของผู๎บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเ พ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ ทัศนคติที ่ดี คุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง  
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ไว้ ดังนี้ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  ได๎ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกลําว โดยก าหนดต าแหนํงของพนักงานสํวนต าบลให๎ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร๎าง
สํวนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยูํในรูปของงาน และในระยะ
ตํอไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารสํวนต าบลพิจารณาเห็นวํา ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นสํวนตํอไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร๎างไว๎ ดังนี้    

โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลงัปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   -  งานตรวจสอบภายใน 
2.  ส านักปลัด อบต. 
2.1  งานบริหารงานทั่วไป 
 -  งานธุรการ สารบรรณ จัดท าค าสั่ง 
 -  งานอ านวยการและข๎อมูลขาํวสาร 
 -  งานเลือกตั้ง 
 -  งานกิจการสภา 
 -  งานอื่นท่ีไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด 
2.2 งานบริหารงานบุคคล 
 - งานการเจ๎าหน๎าที ่
 - งานสิทธิสวัสดิการข๎าราชการและลูกจ๎าง 
 -  งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
2.3  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานวิชาการ 
- งานข๎อมูลและการประชาสัมพนัธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
-  งานงบประมาณ 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
2.4  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายคดี นิติกรรมและสัญญา 
- งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  -  งานประเมินระบบควบคุมภายในและประเมิน
ความเสี่ยง 
  - งานตรวจสอบภายในตามประเภทการตรวจสอบ 
  - งานให๎ค าปรึกษา 
  - งานบริหารการตรวจสอบ 
  - งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
  - งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
  - งานธุรการและสารสนเทศ 
2.  ส านักปลัด อบต. 
2.1  งานบริหารงานทั่วไป 
 -  งานธุรการ และงานสารบรรณ  
 -  งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 
 -  งานเลือกตั้ง 
 -  งานกิจการสภา 
 -  งานการเจ๎าหน๎าที ่
 - งานบัรถยนต์สํวนกลาง 
 - งานบ ารุงรักษา 
-  งานอื่นที่ไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด 
2.3  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานวชิาการ 
- งานข๎อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
-  งานงบประมาณ 

 

- งานร๎องเรียน ร๎องทุกข์ และอุทธรณ์ 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานข๎อบัญญัติ และระเบียบ อบต. 
- งานคุ๎มครองผู๎บริโภค 
- งานทะเบียนพาณิชย์ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

- งานติดตามและประเมินผล 
- งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
2.4  งานกฎหมายและคดี 
-  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพจิารณาวินจิฉัยปญหาขอ 
กฎหมายรางและพจิารณาตรวจราง 
-  จดัท านิติกรรม  รวบรวมข๎อเทจ็จริงและพยานหลักฐาน 
เพื่อด าเนนิการตามกฎหมาย 
 

 



  
 

โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลงัปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ 
-  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
- งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 
-  งานชํวยเหลือฟื้นฟูผูป๎ระสบสาธารณภัย     
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันภัยฝุายพล
เรือน 
- งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 
- งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
2.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห ์
1. การสงเคราะห์ผู๎ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร๎ที่พึง่ 
ผู๎ประสบภัยพิบตัิตํางๆ  
2. การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ทีป่ระสบ
ความเดือนร๎อนในด๎านตํางๆ 

-  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด าเนนิการเกี่ยวกับวนิัย 
พนักงานสํวนต าบลและการร๎องทกุข์หรืออุทธรณ์ 
-  งานสอบสวนและเปรียบเทยีบการกระท าทีล่ะเมิด
ข๎อบัญญัต ิ
-  งานใหบ๎ริการค าปรึกษาทางคดแีกํประชาชน 
-  งานเร่ืองราวร๎องเรียน ร๎องทุกข์ และตรวจสอบ 
เสนอ รายงาน ติดตามข๎อมูล 
-  งานเรํงรัดหนี้สนิดูแลทรัพยส์นิและผลประโยชน์ของ 
อบต. 
-  ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รบัมอบหมาย
จากผู๎บังคบับัญชา 
-งานอื่นๆที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
2.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาํงๆ 
- งานฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานเครือขํายเพือ่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานการจัดการภัยพิบัตโิดยอาศัยชุมชนเป็นพืน้ฐาน 
- งานชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณ 
- งานรวบรวม วิเคราะห์ พิจารณา เสนอความคิดเห็น 
สรุปรายงาน และด าเนินการเก่ียวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-  งานด าเนินการศึกษา ก าหนดแนวทางแผนพฒันา
บคุลากร เครื่องมือเคร่ืองใช๎ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
-  งานประสานการปฏิบัติงานปอูงกันและบรรเทา 

 

3. การสงเคราะห์ผู๎พิการทุพพลภาพ ผู๎สูงอายุ
และผู๎ปุวยเอดส์ 
4. การสอดสํองดูแล ชํวยเหลือเด็กและเยาวชน
ที่ประพฤติตนไมํเหมาะสมแกํวัย 
5. ให๎ค าปรึกษาแนะน าในด๎านสังคมสงเคราะห์
แกํผู๎มาขอรับบริการ 
6. ประสานและรํวมมือกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
งานพัฒนาชุมชน 
1. การสํงเสริมองค์กรชุมชนให๎เข๎มแข็ง สร๎าง
เครือขํายองค์กรชุมชน 
2. การสํงเสริมอาชีพเสริมสร๎างรายได๎แกํ
ประชาชน 
3. การสนับสนุนสํงเสริมการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สาธารณภัยกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องระดับตํางๆ 
- งานจัดท าแผนปูองกันและแผนฉุกเฉินอ่ืนๆ ตาม
ความเสี่ยง ความรุนแรงของภัยประจ าปี 
- งานอ านวยการทั่วไป 
- งานจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลโนน
ทองหลาง 
- งานอ่ืนที่เกีย่วข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
2.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสวัสดิการสังคม 
- การสงเคราะห์ผู๎ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร๎ที่พ่ึง 
ผู๎ประสบภัยพิบัติตํางๆ  
- การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ประสบ
ความเดือนร๎อนในด๎านตํางๆ 
- การสงเคราะห์ผู๎พิการทุพพลภาพ ผู๎สูงอายุและ 
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4. การสนับสนุนสํงเสริมการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
5. การสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย
เรํงดํวนของรัฐ 
6. การจัดระเบียบสังคม 
7. การด าเนินงานพัฒนาชุมชน ทั้งทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการศึกษา การ
อนามัยสุขาภิบาล และสิ่งแวดล๎อม 

8. จัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน 

ผู๎ปุวยเอดส์ 
- การสอดสํองดูแล ชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ 
ประพฤติตนไมํเหมาะสมแกํวัย 
- ให๎ค าปรึกษาแนะน าในด๎านสังคมสงเคราะห์แกํผู๎
มาขอรับบริการ 
- ประสานและรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
การสังคมสงเคราะห์และงานอ่ืนๆ ที่ได๎รับ
มอบหมาย 
งานพัฒนาชุมชน 
- การส ารวจข๎อมูลชุมชน สํงเสริมจัดตั้งและเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน สนับสนุน 
การรวมกลุํม/องค์กรชุมชน เพ่ือให๎มีสํวนรํวมในการ 
พัฒนา ปรับปรุง แก๎ไขปัญหา 
- การฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน 
- การจัดระเบียบชุมชน 

 

 
 

- การด าเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล 
และสิ่งแวดล๎อม 
-  การเสริมสร๎างองค์กรชุมชนให๎เข๎มแข็ง สร๎าง
เครือขํายองค์กรชุมชน 
- การสํงเสริมอาชีพเสริมสร๎างรายได๎แกํประชาชน 
-  การสนับสนุนสํงเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
-  การสนับสนุนสํงเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
- การสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายเรํงดํวน
ของรัฐ 
-  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามที่ไดร๎ับมอบหมายจาก
ผู๎บังคับบัญชา 
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2.7 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์   
- งานส ารวจและรายงานการระบาดโรคสัตว์ 
- ศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
- งานสํงเสริมการผลิตข๎าว 
- งานสํงเสริมการจัดการทรัพยากรดิน 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- งานชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ประสบภัยพิบัติ 
- งานสํงเสริมการผลิตพืชผัก/ พืชสมุนไพร-
 งานสํงเสริมปศุสัตว์ 
- งานปรับปรุงบ ารุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ 
ขยายพันธุ์ วิธีการผลิต การใช๎ปุ๋ย การเก็บ
รักษาผลผลิตทางการเกษตร  
- ประสานงานกับหนํวยงานอ่ืนๆ เพื่อขอ 
สนับสนุนงานด๎านการเกษตร 
-. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา 

2.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานก ากบัดูแลศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
- งานส ารวจรวบรวมข๎อมูล และสํงเสริมมาตรการเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํผู๎มีรายไดน๎๎อย 
- งานสํงเสริมและฝึกอบรมการปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืช 
- งานส ารวนข๎อมูลของเกษตรแปลงปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
ในต าบล 
- งานสํงเสริมการจัดการทรัพยากรดิน 
- งานปรับปรุงภูมทิัศน ์
- งานสํงเสริมการผลิตพืชผัก / พืชสมุนไพร 
- งานปรับปรุงบ ารุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ ขยายพนัธุ์ 
วิธีการผลิต การใชป๎ุ๋ย การเก็บรกัษาผลผลิตทางการ
เกษตร  
- ประสานงานกับหนํวยงานอื่นๆ เพื่อขอสนับสนนุงาน
ด๎านการเกษตร 
10. ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมายจากผูบ๎ังคับบัญชา 

 

3.  กองคลัง 
3.1  งานการเงิน 
-  งานการเงนิ 
-  งานรับเงนิและเบิกจํายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจาํยเงินและตรวจสอบ
หลักฐานเก่ียวกับการเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงนิ 
-  งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
3.2  งานบัญช ี
-  งานการบัญช/ีระบบ E-laas 
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
-  งานการเงนิและงบทดลอง 
-  งานงบแสดงฐานะทางการเงนิและบัญช ี
-  งานอืน่ที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
3.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ๎
-  งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชาํ 
-  งานพฒันารายได๎และผลประโยชน ์
-  งานควบคุมกิจการค๎าและคาํปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
-  งานตรวจสอบและประเมินภาษี 

3.  กองคลัง 
3.1  งานการเงินและบัญช ี
-  งานการเงนิ 
-  งานรับเงนิและเบิกจํายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจาํยเงินและตรวจสอบหลักฐาน
เก่ียวกับการเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงนิ 
-  งานการบัญช ี
- จัดท าบญัชีการเงินด๎วยระบบคอมพิวเตอร์  
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
-  งานการเงนิและงบทดลอง 
-  งานงบแสดงฐานะทางการเงนิและบัญช ี
- ตรวจสอบสัญญายืมเงิน  
- การบันทึกข๎อมูลในระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจ๎ําย
งบประมาณ อปท. (E-Plan) 
-  งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
3.2 งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษ ี
-  งานพสัดุและการจัดซื้อจัดจ๎าง เผยแพรํการจัดซื้อจัด
จ๎างในระบบ E-GP 
-  งานจัดท าบัญชทีะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา และ
บ ารุงรักษาและการจ าหนําย 
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-  งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 
3.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-  งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ๎าง เผยแพรํการ
จัดซื้อจัดจ๎างในระบบ E-GP 
-  งานจัดท าบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา 
และบ ารุงรักษาและการจ าหนําย 

-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และ 
ยานพาหนะ 
-  งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

-  งานทะเบียนเบิกจํายวสัดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
-  งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
- งานอื่นๆ ที่ได๎รบัมอบหมาย 
3.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ๎
-  งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชาํ 
-  งานพฒันารายได๎และผลประโยชน ์
-  งานควบคุมกิจการค๎าและคาํปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
-  งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
- งานบันทึกฐานข๎อมูลภาษีในระบบสารสนเทศ 
-  งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

4. กองช่าง 
4.1  งานกํอสร๎าง 
-  งานควบคุม กํอสร๎างและบูรณะถนน  ทาง
ระบายน้ า  สะพาน  และโครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆ 
-  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
-  งานระบบข๎อมูลกํอสร๎างและแผนท่ีเส๎นทาง
คมนาคม 
-  งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
4.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
-  งานวิศวกรรมโยธา 
-  งานประเมินราคา 
-  งานออกแบบและควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
-  งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
4.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
-  งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
-  งานจัดตกแตํงสถานท่ี 
-  งานไฟฟูาสาธารณะ 
-  งานบริการน้ าอุปโภค บริโภค 
-  งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
4.4  งานผังเมือง 
-  งานส ารวจและแผนท่ี 
-  งานควบคุมการใช๎ประโยชน์ท่ีดิน 
-  งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

4. กองช่าง 
4.1 งานธุรการ 
- งานสารบรรณขององค์การบริหารสํวนต าบล /
งานการเงินและบัญชี ฎีกาเงินเดือน สํงใช๎เงินยืม 
ยืมเงินไปราชการ 
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการเรื่อง
สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดตํอและอ านวยความ
สะดวกในด๎านตําง ๆ 
- งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ 
- งานจัดท าค าสั่งและประกาศขององค์การบริหาร
สํวนต าบล 
- งานจัดท าพัสดุ ตรวจสอบ ก ากับดูแล จัดหา-รับ
พัสดุในกองชําง 
- งานงบประมาณของกองชําง 
- งานรับ - สํงเอกสาร 
- งานออกเลขรับ - หนังสือราชการ 
- งานรํางโต๎ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือ
ภายนอก และหนังสือภายในของหนํวยงาน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
  งานกํอสร๎าง 
-  งานควบคุม กํอสร๎างและบูรณะถนน  ทางระบาย
น้ า  สะพาน  และโครงสร๎างพ้ืนฐานอื่นๆ 
-  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
-  งานระบบข๎อมูลกํอสร๎างและแผนที่เส๎นทาง
คมนาคม 
-  งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
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 4.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานวิศวกรรมโยธา 
-  งานประเมินราคา 
-  งานออกแบบและควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
-  งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
4.4 งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
-  งานจัดตกแตํงสถานที ่
-  งานไฟฟูาสาธารณะ 
-  งานบริการน้ าอปุโภค บริโภค 
-  งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
4.4  งานผังเมือง 
-  งานส ารวจและแผนที ่
-  งานควบคุมการใช๎ประโยชนท์ี่ดิน 
-  งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

5.   กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1 งานบริหารงานการศึกษา 
-  งานจัดการศึกษา พัฒนาและประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานแผนงานและวิชาการ 
-  งานวางแผนและวิจัยทางการศึกษา 
-  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานสํงเสริม สนับสนุน เสนอแนะและ
เผยแพรํเกี่ยวกับการศึกษา 
-  งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย  
5.2 งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-  งานสํงเสริมกิจการศาสนา 
-  งานสํงเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น 
-  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานเครือขํายทางการศึกษา 

-  งานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 

 

5.   กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1 งานบริหารงานการศึกษา 
-  งานจัดการศึกษา พัฒนาและประเมินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-  งานแผนงานและวิชาการ 
-  งานวางแผนและวิจัยทางการศึกษา 
-  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานสํงเสริม สนับสนุน เสนอแนะและเผยแพรํ
เกี่ยวกับการศึกษา 
-  งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย  
5.2 งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  งานสํงเสริมกิจการศาสนา 
-  งานสํงเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น 
-  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานเครือขํายทางการศึกษา 

-  งานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 

5.3 งานธุรการ 
- งานสารบรรณขององค์การบริหารสํวนต าบล /
งานการเงินและบัญชี ฎีกาเงินเดือน สํงใช๎เงินยืม 
ยืมเงินไปราชการ 
 - งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให๎บริการเรื่อง 
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สถานที ่ วัสดุอุปกรณ ์ การติดตํอและอ านวยความ
สะดวกในดา๎นตาํง ๆ 
 - งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ 
- งานจัดท าค าสั่งและประกาศขององค์การบริหารสํวน
ต าบล 
- งานจัดท าพสัดุ ตรวจสอบ ก ากับดูแล จัดหา-รับพัสดุใน
กองการศึกษา 
- งานงบประมาณของกองการศึกษา 
- งานรับ - สํงเอกสาร 
- งานออกเลขรับ - หนังสือราชการ 
- งานรํางโต๎ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก และ
หนังสือภายในของหนํวยงาน 
- งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6.1 งานอนามัยและสิง่แวดล๎อม 
-  งานอนามัยชุมชน    
-  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  งานปูองกันยาเสพติด 
-  งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
-  งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
6.2  งานรักษาความสะอาด 
-  งานรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  
ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
-  งานควบคุมและขนถํายสิ่งปฏิกูล 
-  งานก าจัดขยะ มูลฝอยและน้ าเสีย 
-  งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
6.3  งานควบคุมโรค 
-  งานการเฝูาระวังและระบาดวิทยา 
-  งานโรคติดตํอและสัตว์น าโรค 
-  งานโรคเอดส์ 
-  งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6.1 งานธุรการ 
- งานสารบรรณขององค์การบรหิารสํวนต าบล /งาน
การเงินและบญัชี ฎีกาเงนิเดือน สํงใช๎เงินยืม ยืมเงนิไป
ราชการ 
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการเรื่อง
สถานที ่วัสดุอุปกรณ ์การติดตํอและอ านวยความสะดวก
ในด๎านตาํง ๆ 
- งานตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ 
- งานจัดท าค าสั่งและประกาศขององค์การบริหารสํวน
ต าบล 
- งานจัดท าพสัดุ ตรวจสอบ ก ากับดูแล จัดหา-รับพัสดุใน
กองสาธารณสุขฯ 
- งานงบประมาณของกองสาธารณสุขฯ 
- งานรับ – สํงเอกสาร 
- งานออกเลขรับ - หนังสือราชการ 
- งานรํางโต๎ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก และ
หนังสือภายในของหนํวยงาน 
- งานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
6.2 งานอนามัยและสิง่แวดล๎อม 
- การควบคุมโรค การสุขาภบิาลทั่วไป ตามแผนการ
สาธารณสุขและข๎อบัญญัติต าบล 
-  วางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์
ข๎อมูลทางสถิติที่เก่ียวข๎องกับสาธารณสุข 
- งานเฝาูระวังโรค การเผยแพรํฝึกอบรม การให๎สุขศึกษา 
-   งานอนามัยชุมชน 
-   ปฏิบัติหนา๎ที่อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ๎งและได๎รับมอบหมาย 
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 6.3 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
- งานควบคุมการพัฒนาคุ๎มครองผู๎บริโภค 
- งานควบคุมการประกอบการค๎าที่เป็นเป็น
อันตรายตํอสุขภาพ 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 
- งานสปสช. 
-  งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
6.4  งานรักษาความสะอาด 
-  งานรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  
ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
-  งานควบคุมและขนถํายสิ่งปฏิกูล 
-  งานก าจัดขยะ มูลฝอยและน้ าเสีย 
-  งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
6.5  งานควบคุมโรค 
-  งานการเฝูาระวังและระบาดวิทยา 
-  งานโรคติดตํอและสัตว์น าโรค 
-  งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

 



  
 

บทท่ี 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีสมรรถนะด๎านความคิด มุํงมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให๎รู๎วิธีคิดอยํางมีระบบ รู๎วิธีคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะในการใช๎ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีสมรรถนะด๎านมนุษย์ มุํงมั่นที่จะเข๎าใจและตระหนักรู๎ในคุณคําของ
ตนเองและคุณคําของผู๎อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยําง
มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีสมรรถนะด๎านงาน มุํงมั่นที่จะเป็นคนเกํง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต๎แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต๎แผนยุทธศาสตร์กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
เพ่ือให๎มีความพร๎อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนํวยงานตํางๆ ที่ให๎ความ
รํวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในสํวนราชการตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมายในการพัฒนา 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

บุคลากร ได๎รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู๎ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ในปี 2561 – 2563 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด  

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
บุคลากร มีความรู๎ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2561 -2563 เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได๎รับการพัฒนา  
3. เป้าหมายเชิงประโยชน์  

องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง มีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และผลักดันให๎การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลางบรรลุตามเปูาหมาย 
 
ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
สํวนต าบล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ตามค าสั่ง องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ที ่
388/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประกอบด๎วย  

- นายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานกรรมการ  
- ปลัด องค์การบริหารสํวนต าบล กรรมการ  
- หัวหน๎าสํวนราชการ กรรมการ  
- หัวหน๎าส านักปลัด กรรมการและเลขานุการ  
โดยคณะกรรมการดังกลําวข๎างต๎น รํวมพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาพนักงานสํวนต าบลของ

บุคลากรในสังกัด ให๎ครอบคลุม ดังนี้  



  
 

1. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ 
พัฒนาพนักงานสํวนต าบล ให๎มีความสอดคล๎องกับต าแหนํงและระดับต าแหนํง ในแตํละสายงาน ที่ด ารงอยูํตาม
กรอบแผน อัตรากาลัง 3 ปี  

2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต๎องได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถใน หลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยํางน๎อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด๎วย  

(1) หลักสูตรความรู๎พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน๎าที่รับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู๎ และทักษะเฉพาะของงานในแตํละต าแหนํง  
(4) หลักสูตรด๎านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 

3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได๎ ตามความจ าเป็น และความ
เหมาะสม อาจประกอบด๎วย  

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

4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการพัฒนา ในแตํละหลักสูตร หรือแตํละวิธีการสาหรับ
การพัฒนาพนักงานสํวนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานสํวนต าบล ให๎ครอบคลุมโดยค านึงถึงความประหยัด
คุ๎มคํา เพ่ือให๎การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอยํางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

5. พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให๎ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติราชการ 
ให๎กับบุคลากรในสังกัด อยํางน๎อยควรประกอบด๎วย  

(1) การมุํงผลสัมฤทธิ์  
(2) การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม  
(3) ความเข๎าใจในองค์กรและระบบงาน  
(4) การบริการเป็นเลิศ  
(5) การทางานเป็นทีม  

6. พิจารณาจัดการเรียนรู๎ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหารสํวนต าบล
โนนทองหลาง เพ่ือให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ (learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพ่ือสืบค๎นหา
ความรู๎ใหม ํๆ ในตัวบุคลากร และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา พนักงานสํวนต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎องค์กรมี
จุดมุํงหมาย ทิศทางในการก๎าวไปข๎างหน๎าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองตํอยุทธศาสตร์องค์กร มี
วิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสูํความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร๎างความตํอเนื่องใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผล
ครอบคลุมอยูํในชํวงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง นั้น 
ต๎องเป็นการจัดท ายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู๎บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให๎ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนํวยงานนั้นเป็นสํวนที่ชํวยสนับสนุนผลักดันให๎ยุทธศาสตร์ของหนํวยงานประสบความส าเร็จผํานทาง
บุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะ เป็นผู๎น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให๎ประสบความส าเร็จอยํางดียิ่ง และเพ่ือให๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตํอกับ
ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได๎เพียงเชื่อมโยงเฉพาะใน
ด๎านที่เป็นยุทธศาสตร์ด๎านทรัพยากรบุคคลเทํานั้น 
  เพ่ือให๎การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง 
มีความสอดคล๎องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู๎บริหาร จึงได๎ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง) 
นั้น เป็นการศึกษาข๎อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได๎
ท าการศึกษาและทบทวนข๎อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง  ข๎อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล๎ว จากนั้น จึงด าเนินการ
ก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะท าให๎องค์กรบรรลุ หรือไมํบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว๎ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะชํวยในการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด๎าน
ทรัพยากรมนุษย ์ที่มีผลตํอความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให๎องค์กร
บรรลุหรือไมํบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว๎ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให๎ได๎มาซึ่ง
ข๎อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได๎จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู๎ที่มาเข๎ารํวม 
  - พิจารณาให๎ความส าคัญกับจุดอํอน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด๎านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไมํควร
จ ากัดเฉพาะในด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอยํางเดียว 
 



  
 

  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข๎อมูลส าคัญด๎านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ชํวยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข๎อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตํอไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะชํวยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด๎วยการวิเคราะห์จากข๎อมูล
ส าคัญด๎านทรัพยากรมนุษย ์และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข๎อมูล
ส าคัญด๎านทรัพยากรมนุษย์ ยังชํวยให๎การจัดท ายุทธศาสตร์ตําง ๆ มีความถูกต๎องโดยมีข๎อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูลส าคัญด๎านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให๎องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญที่มีผล
ตํอการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล๎ เชํน การวิเคราะห์จ านวนคนในแตํละชํวงอายุ ท าให๎เห็นถึง
กลุํมประชากรสํวนใหญํในองค์กร ด๎วยข๎อมูลนี้ท าให๎การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล๎องกับกลุํมคนสํวนใหญํในองค์กร จ านวนวันที่ใช๎ในการพัฒนา แสดงถึงคําเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากรได๎รับ
ในการพัฒนา และคําใช๎จํายในการพัฒนานั้นสะท๎อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการ
พัฒนาผํานการใช๎จํายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหนํวยงานที่เป็นหนํวยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล๎ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะชํวยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด๎วยจากความเป็นจริงที่วํา องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไมํได๎เกํงไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เกํงกวําองค์กรอ่ืนๆ อยํางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล๎วน ามาประยุกต์ให๎เหมาะสม จะชํวยประหยัดเวลาและลดการ
ด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให๎สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขัน
  ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร๎อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร๎างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข๎อมูลที่ได๎จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุํมประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร๎างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร๎างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของ องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง แล๎ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุํม ปรับปรุง 
เพ่ือคัดเลือกให๎เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได๎ผํานการจัดกลุํม ปรับปรุง
แล๎ว มาก าหนดตัวชี้วัด พร๎อมทั้งชื่อโครงการในแตํละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์
หรือผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล๎องและตรงตํอยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสูํการปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด๎วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได๎เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู๎รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสูํการ
ประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก๎าวหน๎า และ
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแตํงแผนปฏิบัติงานให๎ปฏิบัติได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท๎ายของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก๎าวหน๎า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได๎ก าหนดไว๎ ในการประเมินและติดตามผลตลอดชํวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อองค์กร 
จะได๎ทราบถึงความก๎าวหน๎าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความลําช๎าองค์กรสามารถศึกษาข๎อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู๎รับผิดชอบ เพ่ือรํวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายในที่สุด 



  
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได๎มีการน าข๎อมูลในหลาย ๆ ด๎านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให๎ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช๎ในการ
พัฒนาแก๎ไขในสํวนที่เป็นจุดอํอนของบุคลากร และสํงเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเปูาประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ก าหนดที่มาของข๎อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได๎ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุํมผู๎บริหาร  
  2. การรวบรวมข๎อมูลที่ส าคัญด๎านทรัพยากรบุคคลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นตํอการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากที่มา
ของข๎อมูลดังกลําว ได๎ดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู๎บริหาร ซึ่งประกอบไปด๎วย ผู๎บริหารท๎องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น หัวหน๎าสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู๎บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได๎ดังนี้ 
  1. บุคลากรต๎องมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให๎ได๎เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช๎ในส านักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร๎างความแข็งแกรํงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให๎บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให๎เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร๎างภาวะผู๎น าให๎แกํผู๎บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลส าคัญด๎านทรัพยากรบุคคล ได๎ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร๎างข๎าราชการจ าแนกแตํละชํวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามชํวงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดสํวนข๎าราชการ ชาย-หญิง 
- ข๎อมูลคําใช๎จํายด๎านบุคลากรตํองบประมาณรวม 
- ข๎อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตํองบบุคลากร 
- ร๎อยละของข๎าราชการที่ควรได๎รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญด๎านทรัพยากรบุคคลดังที่กลําวข๎างต๎นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบวํา ในระยะเวลา 3 ปีข๎างหน๎า องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรา
ก าลังคนที่จะหายไปจากการโอน (ย๎าย) ซึ่งก าลังคนดังกลําวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู๎ปฏิบัติ ซึ่งอาจสํงผล
กระทบในเรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร๎อมของก าลังคนที่จะทดแทนก าลังคนที่หายไป นอกจากนี้ใน
เรื่องคําใช๎จํายในการพัฒนาและจ านวนวันที่ได๎รับการพัฒนาของข๎าราชการนั้นยังต่ ากวําเปูาหมายที่ก าหนด 

 
 



  
 

ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับ

องค์กร ซึ่งชํวยผู๎บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอํอน ขององค์กร จากสภาพแวดล๎อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ตําง ๆ ตํอการทางานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให๎ผู๎บริหารรู๎ จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส 
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะชํวยให๎ทราบวําองค์กรได๎เดินทางมาถูกทิศและ ไมํหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได๎
วําองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได๎ดีหรือไมํ มั่นใจได๎อยํางไรวํา ระบบการท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยูํ มีจุดอํอนที่จะต๎องปรับปรุงอยํางไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา 2 สํวน ดังนี้  

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่  
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดํนหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข๎อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล๎อมภายในองค์กร เชํน จุดแข็งด๎านก าลังคน จุดแข็งด๎านการเงิน จุดแข็งด๎านการผลิต จุดแข็ง ด๎าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต๎องใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์  

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด๎อยหรือจุดอํอน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือ

ข๎อบกพรํองที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในตํางๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต๎องหาวิธีในการแก๎ปัญหานั้น  
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่  

1.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล๎อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์

หรือสํงเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกตํางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอก แตํจุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายใน ผู๎บริหารที่ดีจะต๎องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูํเสมอ และใช๎ประโยชน์จากโอกาสนั้น  

1.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค เป็นข๎อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล๎อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต๎องปรับกลยุทธ์ให๎สอดคล๎องและพยายามขจัดอุปสรรค ตํางๆ ที่เกิดขึ้นให๎ได๎จริง การวิเคราะห์ปัจจัย 
 
ภายใน ภายนอก (SWOT) ของบุคลากรในสังกัด องค์ก ารบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง  

จุดแข็ง (S : Strength)  
1. ผู๎บริหารระดับหนํวยงานมีความเข๎าใจในการทางานสามารถสนองตอบนโยบายได๎ดี  
2. คณะผู๎บริหารท๎องถิ่นและผู๎บริหารระดับหนํวยงาน สามารถปรึกษาให๎คาแนะนาในการ

ปฏิบัติงานได๎ทันที  
3. บุคลากรอยูํในวัยทางานสามารถรับรู๎และปรับตัวได๎เร็ว  
4. มีความรู๎เฉลี่ยระดับปริญญาตรี  
5. บุคลากรสํวนใหญํเป็นคนในพื้นที่จึงสะดวกตํอการประสานงาน 

 จุดอ่อน (W : Weakness)  
๑. การปฏิบัติงานภายในสํวนราชการและระหวํางสํวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุน 

ซึ่งกันและกัน  
๒. เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานยังขาดความรู๎ที่เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  



  
 

๓. เจ๎าหน๎าที่มีความตระหนักในหน๎าที่และความรับผิดชอบตํองานที่ปฏิบัติคํอนข๎างน๎อย  
๔. ขาดการสร๎างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ ให๎

เกิดสิ่งจูงใจและขวัญกาลังใจ ที่จะท าให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ทุํมเทก าลังกายและ ความคิดในการปฏิบัติงาน  
 

โอกาส (O : Opportunity)  
1. มีแนวโน๎มได๎รับการถํายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผน  
2. แนวโน๎มของรายได๎ที่ได๎รับจัดสรรมากข้ึนตามลาดับ ตามแผนกระจายอ านาจและการ 

จัดเก็บรายได๎เองขององค์การบริหารสํวนต าบล  
3. กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือตํอการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล  
4. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพเป็นผู๎น าการ 

พัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน  
5. ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ

ประชาชน  
6. สามารถรองรับการสนับสนุนจากหนํวยงานราชการหรือท๎องถิ่นอ่ืน ในการแก๎ไขปัญหา 

ความต๎องการของประชาชนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
7. มีความพร๎อมสาหรับรองรับการถํายโอนภารกิจจากสํวนราชการอ่ืน  
8. มีข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความ 

ต๎องการของประชาชนในต าบล  
9. ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  

อุปสรรค (T : Threat)  
1. อ านาจหน๎าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไมํมีความชัดเจน  
2. การให๎ความเป็นอิสระองค์การบริหารสํวนต าบลจากสํวนกลางยังไมํเต็มที่ ยังต๎องอยูํภายใต๎ 

การก ากับควบคุมดูแลจากสํวนภูมิภาค  
3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไมํเพียงพอกับภารกิจที่ถํายโอนให๎กับท๎องถิ่น 

งบประมาณคํอนข๎างน๎อย ทาให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนยังครอบคลุมไมํทั่วถึง  
4. มีระเบียบ กฎหมายใหมํ ๆ จานวนมาก ท าให๎การปฏิบัติของบุคลากรไมํทันตํอเหตุการณ์  
5. ปัญหาสิ่งแวดล๎อมกาลังเป็นปัญหาใหมํ เนื่องจากความไมํรู๎หรือรู๎เทําไมํถึงการณ์ของ

ประชาชน  
จากการวิเคราะห์ความรู๎ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยูํ ในหลักการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis แล๎ว องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ได๎มีการก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลขององค์กรในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ตํอไป 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
 

  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญในด๎านตําง ๆ จากผู๎บริหาร บุคลากร รวมทั้งข๎อมูลยุทธศาสตร์
ของ องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ได๎ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การ
บริหารสํวนต าบลประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งได๎มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ใหมํ และ
จัดท าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให๎เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให๎บุคลากร
ในองค์กรได๎มีความเข๎าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรํวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  “มุํงมั่นพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติหน๎าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจ
ให๎บริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน เสริมสร๎างคํานิยมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาด๎าน
เทคโนโลยีใหมํๆ ทุํมเทผลักดันให๎ยุทธศาสตร์องค์กรประสบผลส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ” 
 

พันธกิจ 
1.  พัฒนา อบต.ให๎เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2.  สํงเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและตอบสนอง

ความต๎องการของประชาชนภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมจากภาคีเครือขําย 
3.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นให๎สามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี                                                                                                      
4.  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพ          
5.  สํงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎มีศักยภาพในการ

จัดบริการสาธารณะภายใต๎หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี   
6.  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิน่ให๎มีประสิทธิภาพ 
7.  สํงเสริมให๎ อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได๎รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางรํางกาย 

จิตใจความรู๎ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตเพ่ือน าไปสูํความเข๎มแข็งของ
ครอบครัว 

8.  สํงเสริมให๎บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสื่อสารและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 
ส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารหรือถ่ายทอดนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาทักษะความรู้ และฝึกอบรม 

 
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 
ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

 
กิจกรรมสร้างความผูกพันและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
1. องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ได๎ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติราชการ 

ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบล
โนนทองหลาง ได๎ประกาศใช๎เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสํวนต าบลทุก 6 เดือน 
ดังนี้  

 การมุํงผลสัมฤทธิ์  
 การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม  
 ความเข๎าใจในองค์กรและระบบงาน  
 การบริการเป็นเลิศ  
 การทางานเป็นทีม  

 

2. ต าแหนํง บริหารงานท๎องถิ่นและอานวยการท๎องถิ่น เป็นสายงานของผู๎บริหาร องค์การบริหารสํวน
ต าบลโนนทองหลาง ได๎ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน๎าที่ผู๎บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต 
พร๎อมกับเตรียมก๎าวขึ้นเป็นผู๎บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้  

 การเป็นผู๎นาในการเปลี่ยนแปลง  
 ความสามารถในการเป็นผู๎นา  
 ความสามารถในการพัฒนาคน  
 การคิดเชิงกลยุทธ์  

 

3. ต าแหนํงอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู๎บริหารท๎องถิ่น อ านวยการท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนต าบล
โนนทองหลาง ได๎ก าหนดสมรรถนะประจาสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงและระดับที่ด ารงต าแหนํงอยูํ 
, ตามสายงานประจาของแตํละต าแหนํง ยกเว๎น พนักงานจ๎างบางต าแหนํง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ องค์การ



  
 

บริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต๎องด าเนินการทุก 6 
เดือน เชํนกัน 

 
9. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล  

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะชํวยให๎บุคลากรในหนํวยงานสามารถปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอํอน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนํวยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ วํา IDP จึงเป็นแผนสาหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทางานสาหรับต าแหนํงที่สูงขึ้นตํอไปในอนาคต หรือตามเส๎นทาง
ความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลางก าหนดขึ้น  

ดังนั้น IDP จึงไมํใชํกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือ
การเลื่อนต าแหนํงงานหรือการปรับเงินเดือนและการให๎ผลตอบแทนในรูปแบบตําง ๆ แตํเมื่อได๎มีการดาเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อยํางเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู๎ ความสามารถ หรือสิ่งที่
ผู๎บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข๎อผูกพันหรือข๎อตกลงในการเรียนรู๎รํวมกัน IDP ก็
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต๎องการของพนักงานรายบุคคลให๎ตอบรับหรือตอบสนองตํอความ
ต๎องการในระดับหนํวยงานยํอย และสํงผลให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การได๎  

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง มีเจตนารมณ์
ส าคัญท่ีจะเปลี่ยนแปลงมุมมองตํอระบบบริหารพนักงานสํวนต าบล จากเดิมท่ีเน๎นพัฒนาพนักงานสํวนต าบลให๎มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน มาเป็นการให๎พนักงานสํวนต าบลเป็นผู๎รู๎รอบ รู๎ลึก และเป็นแรงผลักดันตํอ
ความส าเร็จ ขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง รวมทั้งให๎พนักงานสํวนต าบลปฏิบัติงานโดยมุํงเน๎นที่
ประชาชนและสัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง จึงต๎องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด 
และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู๎ ความสามารถของตนเองให๎สามารถตอบสนองตํอภารกิจของ
หนํวยงานได๎อยํางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุํงเน๎นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให๎บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามที่องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง 
ก าหนด  

ด๎วยเหตุนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง จึงจ าเป็นต๎องมีการด าเนินการในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให๎แกํบุคลากรทุกระดับชั้น  หากมีการด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอยํางเป็นระบบและตํอเนื่องแล๎ว  บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนน
ทองหลางจะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย อัน
จะมีผลเชื่อมโยงไปสูํการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมคําจ๎าง และคําตอบแทน ท าให๎
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ตํอองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลางยิ่งขึ้น
ตํอไป  

ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจเบื้องต๎นเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด๎วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน๎าที่ของกลุํมบุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ
การทาแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช๎ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องใน
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบด๎วย  

1. ผู๎บริหารระดับสูง - นายกองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  
2. ผู๎บังคับบัญชาที่มีผู๎ใต๎บังคับบัญชา - ปลัด หัวหน๎าสํวนราชการ และพนักงานทุกระดับ  
3. เจ๎าหน๎าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  

 



  
 

บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นายกองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  สนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม 
IDP ตามท่ีก าหนดขึ้น  
 อนุมัติให๎การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่
ผู๎บังคับบัญชาจะต๎องปฏิบัติอยํางตํอเนื่องทุกปี  
 ติดตามผลการจัดท า IDP ระหวํางผู๎บังคับบัญชากับ
บุคลากร พร๎อมทั้งการน าแผน IDP ไปใช๎ปฏิบัติจริง  
 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใน
แตํละปีอยํางตํอเนื่อง  

ปลัด อบต.โนนทองหลาง  
หัวหน๎าสํวนราชการ  
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาในแตํละสายงาน ในแตํละกอง  

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการ
จัดท า IDP  
 ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น  
 ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหา
จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้
รับผิดชอบในปัจจุบัน  
 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
 ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม
กับบุคลากร  
 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากร
ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความ
รับผิดชอบมากขึ้น  

  มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตาม
ความเป็นจริง  
 ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่
ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้นด้วยความเต็มใจและตั้งใจ  
 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง  
 หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเอง
และผลงานที่รับผิดชอบประสบความส าเร็จ  
ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะ
รับรู้ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน  

 



  
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะท างานองค์การบริหารสํวนต าบลโนน
ทองหลาง 

 ประชุมพิจารณาให๎นายกอนุมัติ เห็นด๎วยกับการน าเอา 
IDP มาใช๎ในองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  
 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึง
บูรณาการ IDP กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ  
 ให๎ความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP 
แกํผู๎บริหารทุกสํวนราชการและบุคลากรทั่วหมด  
 ให๎ค าปรึกษาและแนะนาแนวทางการจัดท าแผน IDP กับ
ผู๎บริหารและบุคลากร  
 ตอบข๎อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทาแผน IDP  
 หาชํองทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน 
Mindset หรือจิตส านึกของผู๎บริหารและบุคลากรในการจัดท า 
IDP  
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู๎บริหารและ
บุคลากร  

 
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในหนํวยงานนั้น นอกจากผู๎บังคับบัญชาจะเป็น ผู๎พิจารณา

แนวทางการพัฒนาตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ผํานมาแล๎ว ในสํวนของบุคลากรแตํละคนยํอมต๎อง
ทราบขีดความสามารถของตนเอง และต๎องการพัฒนาตนเองในด๎านใด องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง 
จึงเล็งเห็นวําควรมีการส ารวจความต๎องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในหนํวยงานขึ้น เพ่ือเป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนํวยงานตํอไป ซึ่งมีลักษณะแบบส ารวจตํอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 

............................................... 
 

วัตถุประสงค์   
                   แบบส ารวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต๎องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ของพนักงานสํวนต าบล ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้งนี้บุคลากร จะได๎น าผลจากการ
ส ารวจไปเพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ …………….. ให๎มีประสิทธิภาพและสอดคล๎อง
กับความต๎องการของทํานและหนํวยงานมากที่สุด 
  

ตอนที่ 1  ข๎อมูลพื้นฐาน 
1.1 ชื่อหนํวยงาน สังกัด............................................................. .............................................................. 
1.2 ผู๎ตอบแบบส ารวจ    
ชื่อ............................................สกุล................................................ต าแหนํง..........................................  
เบอร์มือถือ .........................................อีเมล์........................................................................... 
 

ตอนที่ 2   ความต๎องการในการฝึกอบรม 
           2.1 หลักสูตรที่ต๎องการให๎ฝึกอบรม (เรียงล าดับความต๎องการจากมากไปหาน๎อย)  

หลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับสายงาน
1………………………………………………………………………………………………………………......................... 
2……………………………………………………………………………………………………………............................ 
3………………………………………………………………………………………………………………....................... 
4……………………………………………………………………………………………………………............................ 
หลักสูตรการอ่ืนๆ
1………………………………………………………………………………………………………………......................... 
2……………………………………………………………………………………………………………............................ 
3……………………………………………………………………………………………………………............................ 

2.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่สามารถเข๎าอบรมได๎   
1 วัน       2 - 3 วัน               3 - 5 วัน             มากกวํา 5 วัน  

2.3  ทํานสะดวกที่จะเข๎ารับการอบรมในชํวงวันใด 
 .   วันจันทร์ - ศุกร์            วันหยุดราชการ (เสาร์/อาทิตย์)   
     อ่ืนๆ ….……………………….……………………. 
 

ตอนที่ 3  ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
             3.1…………………………………..……………………………………….……………………….………………… 
             3.2…………………………………..……………………………………….……………………….………………… 
             3.3 …………………………………..……………………………………….……………………….……………… 
             3.4…………………………………..……………………………………….……………………….………………… 
 
 
 



  
 

ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนา 

ปลัดองค์การบริหารสํวน
ต าบล  
 

1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าผู๎บริหาร  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน การบริหารจัดการ แผนงาน 
งบประมาณ การคลัง งานชําง งานอานวย
การ งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล๎อม งาน
สภา ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  
 

รองปลัดองค์การบริหารสํวน
ต าบล  
 

1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าผู๎บริหาร  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน การบริหารจัดการ แผนงาน 
งบประมาณ การคลัง งานชําง งานอานวย
การ งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล๎อม งาน
สภา ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานรวบรวมตรวจสอบความ
ถูกต๎องของข๎อมูลหลักฐานการท าสัญญา 
และเอกสารตํางๆ ทางด๎านการเงิน การ
บัญชี การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ
และทรัพย์สิน จัดท าเอกสารตรวจสอบ 
รายงานการตรวจสอบตํางๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

ส านักปลัด 
หัวหน๎าส านักปลัด 1.สมรรถนะหลัก  

2.สมรรถนะประจ าผู๎บริหาร  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ เชํน งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานสภา งานรัฐพิธี งาน
ที่ไมํอยูํในสํวนราชการอ่ืน  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  
 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานแผน งบประมาณ 
ข๎อบัญญัติฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  
 



  
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนา 

นักทรัพยากรบุคคล 1.มรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน๎าที่ในต าแหนํง 
เชํน งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพฒันา งานสรรหา งานเงินเดือน 
คําจ๎าง คําตอบแทน งานเคร่ืองราช งานเขียน
โครงการ งานฝึกอบรม งานบรกิาร ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  
 
 

นักพัฒนาชุมชน 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานสวัสดิการชุมชน งานเบี้ย
ยังชีพ ผู๎สูงอายุ ด๎อยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ด๎านการสํงเสริมอาชีพ การ
สํงเสริมสนับสนุนด๎านการบริหารกองทุน  
การจัดท าแผนชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  
 

นักจัดการงานทั่วไป 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหนา๎ที่ในต าแหนํง 
เชํน การศึกษา รวบรวมข๎อมูล สถิติ สรุป
รายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนบัสนนุบริหาร
ส านักงานในด๎าน ตํางๆ ด๎านการประสานงาน 
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  
 

นิติกร 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน การเสนอความเห็นตอบข๎อข๎อ
หารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบตํอ
การด าเนินงานของหนํวยงาน เพ่ือเป็นข๎อมูล
สนับสนุนการพิจารณาของผู๎บังคับบัญชา 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

เจ๎าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน  
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน๎าที่ในต าแหนํง 
เชํน งานอ านวยการ งานบริหารงานทัว่ไป งาน
ประสานงานทัว่ไป งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานสภา งานรัฐพิธ ีงานที่ไมํอยูํในสํวนราชการ
อื่น  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  



  
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเกษตร 1.สมรรถนะหลัก  

2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ในต าแหนํง 
เชํน การเพาะปลูก การใช๎ปุ๋ย การปรับปรุง
ดิน การปูองกันและการก าจัดศัตรูพืช การ
สํงเสริมและเผยแพรํวิชาการเกษตรแกํ
เกษตรกร ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

พนักงานขับรถยนต์ (ผู๎มี
ทักษะ) 

1.สมรรถนะหลัก  
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน เรียนรู๎การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทการใช๎รถใช๎ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน  
งานทีจ่ าเปน็ในการปฏบิัติหนา๎ทีใ่นต าแหนํง 
เชํนงานพัฒนาชุมชน งาน 
บรรเทาทุกข์แกํผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ 
และเด็กและเยาวชนที่ดว๎ยโอกาส ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

พนักงานจ้างท่ัวไป    
ยาม 1.สมรรถนะหลัก  

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน การรักษาความปลอดภัย 
ของทรัพย์สินของทางราชกร และการดูแล
ความสะอาดบริเวณรอบส านักงาน ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  
 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง 1.สมรรถนะหลัก  

2.สมรรถนะประจ าผู๎บริหาร  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานอ านวยการ งานบริหาร 
งานการคลัง งานงบประมาณ งาน
สวัสดิการ งานการเงิน การบัญชี การ
จัดเก็บ งานพัสดุฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

นักวิชาการเงินและบัญชี 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานการเงิน การบัญชี งาน
ควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  



  
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนา 

นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานจัดเก็บ งานเขียนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร งานการเงิน ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

เจ๎าพนักงานพัสดุ 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานจัดซื้อ จัดจ๎าง งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ สานักงาน งาน
วิธีการพัสดุ ตกลงสอบ ประกวด ราคาพัสดุ 
ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บ
รายได๎ 

1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน  
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานจัดเก็บ งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษ ี 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

กองช่าง 
ผู๎อ านวยการกองชําง 1.สมรรถนะหลัก  

2.สมรรถนะประจ าผู๎บริหาร  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหนา๎ที่ใน
ต าแหนํง เชํนงานวางแผนงาน/โครงการ 
หรือแผนปฏิบัติงาน การก าหนดเปูาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ของงานด๎านชาํง ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

นายชํางโยธา 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง ด๎านการส ารวจ ออกแบบ เขียน
แบบ กํอสร๎าง บ ารุงรักษา โครงการ
กํอสร๎างตํางๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

นายชํางเขียนแบบ 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหนา๎ที่ใน
ต าแหนํง ด๎านการส ารวจ ออกแบบ เขียน
แบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งาน
วิศวกรรมโครงการ และงานระบบตาํงๆ ที่
เก่ียวข๎อง ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  



  
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎านายชํางไฟฟูา 1.สมรรถนะหลัก  

2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน ส ารวจ ซํอมติดตั้ง  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

 ดัดแปลงปรับปรุง ควบคุมการใช๎งาน 
ดูแล บ ารุงรักษา และใช๎งานเครื่อง
อุปกรณ์  จัดท าทะเบียน รวบรวม และ
เก็บสถิติการใช๎งาน ฯลฯ 

  

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานทั่วไป 1.สมรรถนะหลัก  

2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานบ ารุงรักษา ต๎นไม๎  
สนามหญ๎า งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ใน
เบื้องต๎น งานออกแบบและตกแตํงต๎นไม๎
เล็กใหญํ ฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 1.สมรรถนะหลัก  

2.สมรรถนะประจ าผู๎บริหาร  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานบริหารงานการศึกษา 
งานอ านวยการ งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน การ
จัดซื้อจัดจ๎าง งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม งานการศาสนาฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

นักวิชาการศึกษา 1.สมรรถนะหลัก  
2.สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน การ
จัดซื้อจัดจ๎าง งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม งานการศาสนาฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

คร ู 1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน  
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานการสอน การดูแลเด็ก
ปฐมวัย การเขียนโครงการ งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวยั ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  



  
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก  

2. สมรรถนะประจ าสายงาน  
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานอ านวยการ งาน  
บริหารงานทั่วไป งานประสานงานทั่วไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานสภา งาน
รัฐพิธี งานที่ไมํอยูํในสํวนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก 1.สมรรถนะหลัก  
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานการสอน การดูแลเด็ก
ปฐมวัย การเขียนโครงการ งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ  

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุข 1.สมรรถนะหลัก  

2.สมรรถนะประจ าผู๎บริหาร  
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน การวางแผน การให๎บริการ
ด๎านสาธารสุขและสิ่งแวดล๎อม เชํนการ
สํงเสริมสุขภาพ การเฝูาระวัง การปูองกัน
และควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพฯลฯ 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

เจ๎าพนักงานสาธารณสุข 1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน  
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานบริการออกตรวจ
สุขภาพรํางกาย การให๎ค าแนะน า
ชํวยเหลือสงเคราะห์ การให๎ภูมิค๎ุมกันโรค
แกํผู๎ปุวยหรือประชาชนทั่วไป การให๎
ความรู๎ด๎านการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น
การสํงเสริมสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก 
ฯลฯ 
 
 
 
 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  



  
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก  

2. สมรรถนะประจ าสายงาน  
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํง เชํน งานอ านวยการ งาน  
บริหารงานทั่วไป งานประสานงานทั่วไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานสภา งาน
รัฐพิธี งานที่ไมํอยูํในสํวนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม หรือ 
ทัศนศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให๎เข๎ารํวมอบรมใน 
แตํละโอกาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 



  
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและการติดตามประเมินผล 
(1) หลักสูตรความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน๎าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู๎และทักษะเฉพาะของงานในแตํละต าแหนํง 
(4) หลักสูตรด๎านการบริหาร 
(5) หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู๎พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติงาน 

ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เปูาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

1. การปฐมนเิทศ 1.1 โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม ํ

-เพื่อเสริมสรา๎ง
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับ อบต.และ
บทบาทหน๎าท่ีที่ได๎รับ
มอบหมาย 

ระดับของ
พนักงานสํวน
ต าบล/
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างที่
บรรจุแตํงตั้งใหม ํ

เทํากับพนักงาน
สํวนต าบล/
ลูกจ๎างประจ า
และพนักงานจ๎าง
ที่บรรจุแตํงตั้ง
ใหม ํ

ปฐมนิเทศ - ชํวงเวลาที่
บรรจุแตํงตั้ง 

-พนักงานท่ีบรรจุ
หรือจ๎างใหมํมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
และวิธีปฏิบตัิงาน
เบื้องต๎น 

อบต. ทดสอดตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลตํอ
ผู๎บังคับบัญชา
ทราบ 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์การ
จัดการบ๎านเมืองที่ด ี

 

 

- เพื่อพัฒนาความรู๎
ความเข๎าใจใน
บทบาทตามอ านาจ
หน๎าท่ีความ
รับผิดชอบ 

เทํากับระดบัของ
พนักงานสํวน
ต าบล/
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎าง 

เทํากับจ านวน
ของบุคลากรที่เข๎า
รับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจํายของ
แตํละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2561-
256.3 

- มีความรู๎และ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

-หนํวยงาน
ภายนอก 

-ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดกํอนและ
หลังการฝึกอบรม
และรายงานผลตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 



  
 

ความรู๎พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติงาน 

ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เปูาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

2. การฝึกอบรม 2.2 โครงการ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร๎างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เทํากับระดบัของ
บุคลากรที่เข๎ารับ
การอบรม 

เทํากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข๎ารับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจํายของ
แตํละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน
และด าเนินชีวิต
อยํางปกติสุข 

- หนํวยงาน
ภายนอก
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 

 2.3 โครงการ
ฝึกอบรมผู๎บริหาร 
ตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท๎องถิ่น 

-เพื่อพัฒนาความรู๎
และวิสยัทัศน์ในการ
ท างานของผู๎บริหาร 

เทํากับระดบัของ
พนักงานสํวนต าบล
ต าแหนํงผู๎บรหิาร 

เทํากับระดบั
ของพนักงาน
สํวนต าบล
ต าแหนํง
ผู๎บริหาร 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจํายของ
แตํละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

-มีความรู๎และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

-หนวํยงาน
ภายนอก
สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท๎องถิ่น 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ
รายงานผลตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 

 2.4 โครงการ
ฝึกอบรมผู๎
ปฏิบัติการตาม
แผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท๎องถิ่น 

 

 

 

-เพื่อพัฒนาความรู๎
และวิสยัทัศน์ในการ
ท างานของผู๎บริหาร 

เทํากับระดบัของ
พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างระดับ
ปฏิบัติการ 

เทํากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข๎ารับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจํายของ
แตํละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

-มีความรู๎และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

- หนํวยงาน
ภายนอก 

- สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท๎องถิ่น 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดกํอนและ
หลังการฝึกอบรม
และรายงานตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 



  
 

ความรู๎พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติงาน 

ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เปูาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

3. การศึกษาหรือ
ดูงาน 

3.1 โครงการศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 

-เพื่อน าความรู๎ที่
ได๎มาประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติงาน 

เทํากับระดบัของ
พนักงานสํวน
ต าบล
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างที่เข๎า
ศึกษาดูงาน 

เทํากับจ านวน
ของบุคลากรที่เข๎า
รับการศึกษา ดู
งาน 

การศึกษา 
หรือดูงาน 

เป็นไปตาม
รายจํายของ
แตํละ
โครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

-ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
น าความรู๎ที่ได๎รับ
มาประยุกต์ใช๎ใน
การท างานใน
องค์กรได๎อยํางด ี

-ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดกํอนและ
หลังการฝึกอบรม
และรายงานผลตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 

4.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

4.4 โครงการ
สัมมนาผู๎บรหิาร/
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

-เพื่อพัฒนาความรู๎
และวิสยัทัศน์ในการ
ท างานของผู๎บริหาร 

เทํากับระดบัของ
พนักงานสํวน
ต าบลต าแหนํง
ผู๎บริหาร 

เทํากับจ านวน
ของบุคลากรที่เข๎า

รับการอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจํายของ

แตํละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

มีความรู๎และ
วิสัยทัศน์ในการ

ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกสํวน
ราชการและ
หนํวยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ

รายงานผลตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 

 4.2 โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การ
บริหารจดัการ
บ๎านเมืองที่ด ี

-เพื่อพัฒนาความรู๎
ของพนักงานสํวน
ต าบลในการบริหาร
จัดการองค์กร 

เทํากับระดบัของ
พนักงานสํวน
ต าบล
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างที่เข๎า
ศึกษาดูงาน 

เทํากับจ านวน
ของบุคลากรที่เข๎า

รับการอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ

สัมมนาศึกษา
ดูงาน 

เป็นไปตาม
รายจํายของ

แตํละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

มีความรู๎และ
วิสัยทัศน์ในการ

ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกสํวน
ราชการและ
หนํวยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ

รายงานผลตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 

 4.3 โครงการ
ประชุมประจ าเดือน
บุคลาการใน
หนํวยงาน 

- ซักซ๎อมการ
ปฏิบัติงานในรอบ
เดือนที่ผํานมาเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีที่
ถูกต๎องและติดตาม
งาน 

เทํากับระดบัของ
พนักงานสํวน
ต าบล
ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎างที่เข๎า
รํวมประชุม 

พนักงานสํวน
ต าบลลูกจ๎างและ
พนักงานจ๎างทุก

คน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

- ตั้งแตํเดือน 
ต.ค.-ก.ย. 

2561-2563 

มีความรู๎และ
ปฏิบัติงานใน

หน๎าท่ีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

ทุกสํวน
ราชการและ
หนํวยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและ

รายงานผลตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 



  
 

ความรู๎พื้นฐาน 

ในการปฏิบัติงาน 

ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เปูาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

5. การสอนงานให๎
ค าปรึกษาหรือ
วิธีการอื่น 

5.2 โครงการอื่นๆ 
ที่สามารถก าหนด
ภายหลังตามความ
จ าเป็นและ
สถานการณ ์

แนะน าสอนงานให๎
ค าปรึกษาองค์ความรู๎

ตํางๆ  

พนักงานสํวน
ต าบลลูกจ๎างและ
พนักงานจ๎างทุก

คน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ

การสัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

- ภายใน
ปีงบประมาณ 
2561-2563 

มีความรู๎และ
ปฏิบัติงานใน

หน๎าท่ีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

ทุกสํวน
ราชการและ
หนํวยงาน
ภายนอก 

รายงานสรุปผล
การอบรมตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

มาตรการเสริมสร๎างขวัญก าลงัใจ   
๑. มีการมอบรางวลัพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ลูกจา๎งประจ าและพนักงานจา๎งดีเดํนเป็น

ประจ า 

ทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดงันี้ 
  ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัตงิานราชการ 

  ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีตํอประชาชน ผู๎บงัคับบญัชาและเพือ่นรํวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินยั ไมํมีข๎อร๎องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
  ๑.๔  การอุทิศตนเสยีสละเพือ่งานและสํวนรวม 

๒. จัดให๎มีสมดุลงช่ือเข๎ารํวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 

๓. จัดกิจกรรมท่ีสนับสนนุใหม๎ีการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็รํวมกัน ท างานรํวมกัน เชํน การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หนํวยงานตาํง ๆ เป็นเจ๎าภาพ การพบปะสังสรรค์  เป็นตน๎ 
 
มาตรการด าเนินการทางวินยั  

๑. มอบอ านาจให๎ผู๎บงัคับบญัชาชั้นต๎นพจิารณาโทษแกํบุคลากรในสงักัดท่ีกระท าผิดวินยัไมํร๎ายแรง
ได๎ในขั้นวํากลําวตักเตือนแล๎วเสนอให๎ปลดัองค์การบริหารสํวนต าบล และนายกองค์การบริหารสํวนต าบล
ทราบ 

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยํอนโทษให๎แตลํะระดับสายการบงัคับบญัชาละ ๓ คร้ัง ยกเว๎น
การกระท าผิดวินยัในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเลํนการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร๎องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่

กฎหมายหรือ ระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การ 

บริหารสํวนต าบล 

๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ส่วนที่ ๖ 

การติดตามประเมนิผล 

 
๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

             ให๎มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารสํวนต าบล
โนนทองหลาง ประกอบด๎วย  

๑.  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลที่นายกคัดเลือกเปน็       ประธานกรรมการ 

๒.  ปลดัองค์การบริหารสํวนต าบล                                     กรรมการ 

๓.  หัวหน๎าสํวนทุกสํวน                                              กรรมการ 
  

ให๎คณะกรรมการ  มีหน๎าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด๎านอื่นที่เกี่ยวข๎อง  อยํางน๎อยปีละ ๑ คร้ัง แล๎วเสนอผล
การติดตามประเมินผลตํอนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
 
บทสรุป 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง 
สามารถปรับเปลี่ยนแก๎ไข เพิ่มเติมให๎เหมาะสมได๎กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารสํวนต าบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ตําง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการ
ถํายโอน อาจเป็นเหตุให๎การพัฒนาบุคลากรบางต าแหนํงที่จ าเป็นได๎รับการพัฒนามากกวํา และภารกิจบาง
ประการที่ไมํมีความจ าเป็น อาจต๎องท าการยุบ หรือปรับโครงสร๎างหนํวยงานใหมํให๎ครอบคลุมภารกิจตําง ๆ 
ให๎สอดคล๎องกับนโยบายถํายโอนงานสูํท๎องถิ่นให๎มากที่สุด บุคลากรที่มีอยูํจึงต๎องปรับตัวให๎เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยูํเสมอ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร๎างความก๎าวหน๎าใน
สายอาชีพ 

1. จัดท าฐานข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร๎างและอัตราก าลังให๎
เหมาะสมกับข๎อเท็จจริง 
3. จัดท าแผนสร๎างความก๎าวหน๎า (Career 
Path) ให๎ชัดเจน 
4. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู๎ทักษะ
สมรรถนะในการท างาน 
5. มีระบบสร๎างแรงจูงใจในการท างานเพื่อสร๎าง
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 
 

1. ระดับความส า เร็จของการจัดท า
ฐานข๎อมูลบุคคลให๎ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 
2. โครงสร๎างและอัตราก าลังมีความ
เหมาะสมกับข๎อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
สร๎างความกา๎วหน๎า (Career Path)  
4. ระดับความส า เร็จของการจัดท า
รายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู๎  ทักษะ 
สมรรถนะในการท างาน 
5. ระดับความส าเร็จของพนักงานสํวน
ต าบลในการก๎าวหน๎าในอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตราก าลังและ
ปรับอัตราก าลังให๎เหมาะสม
กับภารกิจ 

1. มีอัตราก าลังผู๎ปฏิบัติงานสอดคล๎องตาม
ภารกิจ 
2. บริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให๎
เป็นไปตามกรอบที่ก าหนด 
3. จัดท าและปรับปรุ งแผนอัตราก าลั งที่
สอดคล๎องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน๎าที่ 
 

1. ระดับความส าเร็จของอัตราก าลัง
สอดคล๎องกับภารกิจ 
2. ระดับความส าเร็จของการสรรหา
อัตราก าลังเป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 
3. สร๎างและปรับกระบวนทัศนว์ัฒนธรรม
ในการท างานของบุคลากรให๎สอดคล๎อง
กับการบริหารราชการแนวใหมํและ
เหมาะสมกับภารกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพฒันาระบบฐานข๎อมลู
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานดา๎นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. ต๎องพัฒนาความรู๎ด๎าน IT อยํางเป็นระบบ
และตํอเนื่อง 
2. ต๎องให๎การสนับสนุนด๎านงบประมาณอยําง
เพียงพอ 
3. ก าหนดให๎ความรู๎ ความสามารถ ด๎าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นสวํนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกต าแหนํง 
4. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
สํงเสริมตามความต๎องการด๎าน IT ของบุคลากร 
5. ผู๎บริหารต๎องให๎ความส าคัญและผลักดันให๎
เกิดระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถ
น ามาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางแท๎จริง 
6. จัดท ามาตรฐานของฐานข๎อมูลสารสนเทศให๎
ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
7. การจัดท าฐานข๎อมูลกลางในด๎ านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช๎
ข๎อมูล 

1. พัฒนาความรู๎ด๎านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ๎าหน๎าที่อยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง 
2. ระดับความส าเร็จของการบันทึก
ข๎อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด๎านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ให๎มีความถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
3. ระดับความส าเร็จของการสํงเสริมให๎
บุคลากรได๎รับความรู๎ ทางด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เหมาะมาตรฐานก าหนด
ต าแหนํง 
4. ระดับความส าเร็จของการบันทึก
ข๎อมูลในระบบสารสนเทศให๎ถูกต๎องและ
เป็นปัจจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู๎บริหารให๎มีภาวะ
ผู๎ น า  มี วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ
พฤติกรรมของผู๎บริหารยุค
ใหมํ ที่ ใ ห๎ คว ามส า คัญกั บ

1. จัดให๎มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู๎น า  วิสัยทัศน์  อยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง 
2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

1. ระดับความส าเร็จการพัฒนาผู๎บริหาร
ให๎มีภาวะผู๎น า มีวิสัยทัศน์  อยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง 
2 . จั ด ท า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ น ง า น 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู๎น าและ



  
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค ์
บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานควบคูํ
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 

ภาวะผู๎น า และผู๎ปฏิบัติงานควบคูํกันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให๎ตรงกับ Competency ที่
จ าเป็นและต๎องการในการเป็นผู๎บริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร๎างผู๎น าให๎
มีคุณลักษณะของผู๎บริหารยุคใหมํ 
5. มีระบบการประเมินผลผู๎บริหารที่เข๎ารับการ
ฝึกอบรมวํามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู๎บริหาร โดยให๎ผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง เชํน ผู๎ใต๎บังคับบัญชา เพื่อนรํวมงาน 
เป็นผู๎ประเมิน 

ผู๎ปฏิบัติงานควบคูํกันไป 
3. ระดับความส าเร็จของการประเมิน
ผู๎ บ ริหาร  โดยให๎ ผู๎ ที่ เ กี่ ย วข๎ อง  เชํ น
ผู๎บังคับบัญชา เพื่อรํวมงานเป็นผู๎ประเมิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสํงเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

1. วางแผนงานใช๎งบประมาณเพื่อการสํงเสริม
คุณภาพชีวิตข๎าราชการอยํางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดกิจกรรมสํงเสริมการดูแลสุขภาพของ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ 
3. ส ารวจความพึงพอใจ / ความต๎องการของ
ข๎าราชการตํอการองค์กร 
4. จัดท าแผนสวัสดิการของข๎าราชการให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของข๎าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอยํางสม่ าเสมอ 
5. ก าหนดให๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน๎นหนักให๎น าไปปฏิบัติอยํางเป็น
รูปธรรม 

1. ระดับความส าเร็จของการวางแผนการ
ใช๎งบประมาณด๎านบุคลากร 
2. ระดับความส า เร็จของการจัดท า
แผนการจัดสวัสดิการของบุคลกรให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของบุคลากร 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอยําง
สม่ าเสมอ 
3. ระดับความส าเร็จของความพึงพอใจ
ของบุคลากรตํอองค์กร 
4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎
ในการท างานและด ารงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส ร๎ า ง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ไ ว๎ กั บ
หนํวยงาน 

1. มีการจัดงบประมาณและสร๎างแรงจูงใจอื่น 
เก่ียวกับสวัสดิการให๎มีความเหมาะสมเทําเทียม 
2. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู๎ ให๎ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมํ
อยํางตํอเนื่อง 
3. นโยบายของผู๎บริหารระดับสูงต๎องมีความ
ชัดเจน 
4. สร๎างระบบสร๎างแรงจูงใจให๎มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

1. มีระบบการรักษาไว๎ซึ่งข๎าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เชนํ Talent 
Management 
2. ระดับความส าเร็จของการได๎รับการ
อบรมตรงตามหลักสูตรตามสายงาน และ
งานทีไ่ด๎รับมอบหมาย 
3. ระดับความของการก าหนดนโยบาย
ของผู๎บริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การเสริมสร๎างคุณธรรม 
จริยธรรมให๎แกพํนักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การท างาน 
2. จัดให๎มีระบบการประเมินผลด๎านการสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อยํางเป็นรูปธรรม 
3. จัดท ารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ให๎มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 

1. มีการสร๎างมาตรฐานความโปรํงใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน 
3. สํงเสริมและประชาสัมพันธ์ให๎บุคลากร
เข๎าใจและปฏิบัติตามคํานิยมของกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 



  
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค ์
5. สํงเสริมและประชาสัมพันธ์ให๎บุคลากรเข๎าใจ
และปฏิบัติตามคํานิยมขององค์กร 
4. จัดให๎มีกระบวนการสร๎างและปรับวัฒนธรรม
การท างานของบุคลากรให๎สอดคล๎องกับการ
บริหารราชการแนวใหมํ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให๎ตรงกับสมรรถนะประจ า
ต าแหนํง 
 
 

1. มีการจัดท าสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหนํง 
2. บุคลากรในหนํวยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดท ารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ าต าแหนํ งที่
สอดคล๎องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมํ 
2. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมํให๎บุคลากรในหนํวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาองค์กรให๎เป็นองค์กร
แหํงการเรียนรู๎ 
 

1.  บุคลากรในหนํวยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู๎ 
2.  มีแผนการจัดการความรู๎ 
3.  รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพรํองค์
ความรู๎ 

1. หนํวยงานมีแผนการจัดการความรู๎  
2. มีการรวบรวมองค์ความรูอ๎ยํางเป็น
ระบบ 
3. มีการเผยแพรํประชาสัมพันธอ์งค์
ความรู ๎

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 
การพัฒนาภาวะผู๎น าให๎กับ
ข๎าราชการ 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรการสร๎า งภาวะผู๎น า ให๎กับ
ข๎าราชการที่ เหมาะสมและเปิด โอกาสให๎
ข๎าราชการในหนํวยงานได๎เข๎ารับการอบรมอยําง
ทั่วถึง 
2.  ผู๎บังคับบัญชาเห็นความส าคัญและยินดีสํง
บุคลากรในสังกัดเข๎ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู๎น าให๎กับข๎าราชการ 
2. การสํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู๎น าให๎กับข๎าราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

บทท่ี 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ได๎

พิจารณาและให๎ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู๎บริหาร สภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงาน 
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า รวมถึงพนักงานจ๎างทั้งสํวนราชการ เพ่ือให๎ได๎รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง
ทางด๎านการปฏิบัติงาน หน๎าที่ความรับผิดชอบ  ความรู๎และทักษะเฉพาะของงานในแตํละต าแหนํง  การบริหาร 
และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   ส านักส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ประกอบด๎วย  

1. ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
2. หัวหน๎าส านักปลัด 
3. นักจัดการงานทั่วไป 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นักพัฒนาชุมชน 
6. นิติกร 
7. นักทรัพยากรบุคคล 
8. เจ๎าพนักงานธุรการ 
9. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเกษตร 
10. พนักงานขับรถยนต์ 
11. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน 
12.  ยาม 

  กองคลัง 
  ประกอบด๎วย  

1. ผู๎อ านวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ 
4. เจ๎าพนักงานพัสดุ 
5. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ๎างประจ า) 
6. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 

กองช่าง 
  ประกอบด๎วย  

1. ผู๎อ านวยการกองชําง 
2. นายชํางโยธา 
3. เจ๎าพนักงานธุรการ 
4. นายชํางเขียนแบบ 
5. ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา 
6. คนงานทั่วไป 

 
 

 



  
 

กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
  ประกอบด๎วย  

1. ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. คร ู
4. ครูผู๎แลเด็ก 
5. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
6. ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ประกอบด๎วย  

1. ผู๎อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
2. เจ๎าพนักงานสาธารณสุข 
3. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 

 
  การก าหนดวิธีการพัฒนา โดยใช๎เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น 
เชํน การจัดฝึกอบรมโดยองค์การบริหารสํวนต าบล ด าเนินการเองหรือการสํงเข๎ารํวมฝึกอบรมที่หนํวยงานอ่ืน
เป็นผู๎จัด และการพัฒนาในระยะยาว เชํน การสอนงานในขณะท างาน การจัดให๎มีพ่ีเลี้ยงในการท างาน การ
มอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให๎ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู๎บังคับบัญชา เป็นต๎น   
 

  การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให๎การติดตามความส าเร็จและความก๎าวหน๎าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได๎
ก าหนดไว๎ในแตํละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  และสอดคล๎องสนับสนุนตํอความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง จึงได๎มีการก าหนดตัวชี้วัดในแตํละแผนงาน
โครงการไว๎ ซึ่งผู๎บริหาร ผู๎ปฏิบัติงานสามารถใช๎เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได๎ ใน
การก าหนดตัวชี้วัดนั้นต๎องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได๎ และสามารถวัดผลได๎จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร ได๎ก าหนดตัวชี้วัดในแตํละแผนงาน ดังนี้ 
 
1. หลักสูตรการพัฒนา 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานสํวนต าบลในองค์การบริหารสํวนต าบลทุกคน โดยให๎
มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด๎านตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 

1. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และงบประมาณ ในการพัฒนา ให๎มี
ความสอดคล๎องกับต าแหนํงและระดับต าแหนํง ในแตํละสายงานที่ด ารงอยูํตามแผนอัตราก าลังสามปี 

2. ให๎พนักงานสํวนต าบลทุกคนต๎องได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน๎าที่ที่รับผิดชอบ 
2.3 หลักสูตรความรู๎และทักษะเฉพาะของงานในแตํละต าแหนํง 
2.4 หลักสูตรด๎านการบริหาร 
2.5 หลักสูตรด๎านคุณธรรมจริยธรรม 

 



  
 

หลักสูตรการพัฒนาและระยะการด าเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เปูาหมายแตํละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต.
ด าเนินการเอง 

สํงฝึกอบรมกับ
หนํวยงานอื่น 

 หลักสูตรที่เกี่ยวกับนายกอบต. 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข๎อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบลให๎มีความรู๎
และความเข๎าใจในการ
บริหารงานท๎องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

นายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลได๎รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของรองนายก
องค์การบริหารสํวนต าบลให๎มี
ความรู๎และความเข๎าใจในการ
บริหารงานท๎องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

รองนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบลได๎รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการ
นายก อบต. หรือหลักสูตรอ่ืน
ที่เก่ียวข๎อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของเลขานายก
องค์การบริหารสํวนต าบลให๎มี
ความรู๎และความเข๎าใจในการ
บริหารงานท๎องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

เลขานายกองค์การบริหาร
สํวนต าบลได๎รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

     

 หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา 
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข๎อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของประธานสภา
อบต. ให๎มีความรู๎และความ
เข๎าใจในการบริหารงานท๎องถิ่น 

ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลได๎รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

     



  
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เปูาหมายแตํละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี 2561 

(จ านวนคน) 
ปี 2562 

(จ านวนคน) 
ปี 2563 

(จ านวนคน) 
อบต.

ด าเนินการเอง 
สํงฝึกอบรมกับ
หนํวยงานอื่น 

 หลักสูตรเกี่ยวกับรอง
ประธานสภา อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข๎อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร 
งานของรองประธานสภาอบต. 
ให๎มีความรู๎และความเข๎าใจใน
การบริหารงานท๎องถิ่น 

รองประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลได๎รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

     

 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการ
สภาสภา อบต. หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
เลขานุการสภาสภา อบต. ให๎มี
ความรู๎และความเข๎าใจในการ
บริหารงานท๎องถิ่น 

เลขานุการสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลได๎รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

     

 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา
สภา อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข๎อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
สมาชิกสภาสภา อบต. ให๎มี
ความรู๎และความเข๎าใจในการ
บริหารงานท๎องถิ่น 

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลได๎รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

     

 หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานท๎องถิ่น (หลักสูตร
เฉพาะต าแหนํง) 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารนัก
บริหารงานท๎องถิ่น ให๎มีทักษะ
ความรู๎และความเข๎าใจในการ
บริหารงานท๎องถิ่น 

นักบริหารงานท๎องถิ่น
ได๎รับการฝึกอบรมเมื่อเข๎า
สูํต าแหนํง 

     

 หลักสูตรนักบริหารงานชําง
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข๎อง 
 

       



  
 

3. วิธีการพัฒนาพนักงานสํวนต าบล ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง เป็นหนํวยงาน
ด าเนินการเอง  ด าเนินการรํวมกับหนํวยงานอ่ืน หรือหนํวยงานอ่ืนเป็นผู๎จัด โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได๎ 
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
 3.1 การปฐมนิเทศ 
 3.2 การฝึกอบรม 
 3.3 การศึกษา ดูงาน 
 3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
 3.5 การสอนงาน การให๎ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

2.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
  2.1 ขั้นตอนในการด าเนินการ 
        การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลการพัฒนาระบบริหารความรู๎ภายในองค์กร เพ่ือจัดท าเป็น
แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง นั้น ได๎มีการศึกษาถึงการจัดท าโครงสร๎าง
หลักสูตรจากข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยพิจารณาจากฐานข๎อมูลบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล      
โนนทองหลาง ซึ่งเป็นพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ทั้งทางด๎านจ านวน สายงาน ต าแหนํง ระดับอายุงาน
และอายุตัว รวมถึงต าแหนํงทางวิชาการหรือบริหาร (ถ๎ามี) เพ่ือให๎ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับและทุกสํวน
งาน ท าให๎เกิดการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลางอยํางเต็มรูปแบบ และสามารถ
ก าหนดแผนงานการพัฒนาบุคลากร ที่จะจัดให๎มีขึ้นกํอน-หลัง ตามความส าคัญและความเรํงดํวนได๎อยําง
เหมาะสม โดยแยกวิธีของการพัฒนาบุคลากร ได๎ดังนี้ 
   2.1.1 การปฐมนิเทศ 
    พนักงานที่ได๎รับการบรรจุใหมํ จะต๎องได๎รับการแนะน าจากผู๎บริหารของ
องค์การบริหารสํวนต าบล ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล และหัวหน๎าสํวนที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
   2.1.2 ฝึกอบรมเอง แยกเป็น 
1. หลักสูตรที่จัดอบรมเอง 

ล าดับ โครงการพัฒนา ลักษณะ 

โครงการ 

จ านวน 

(คน) 

ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อบรม พนักงานทุก
ต าแหํง 

3 วัน ส านักงานปลัด  

2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรม พนักงานทุก
ต าแหํง 1 วัน ส านักงานปลัด  

2.  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการ (หลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง) ส าหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านฝึกอบรม 

1 หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ ส านักงานปลัด  

2 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ ส านักงานปลัด  

3 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ ส านักงานปลัด  

4 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคลากร อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ ส านักงานปลัด  

5 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ ส านักงานปลัด  

6 หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ ส านักงานปลัด  

7 หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ ส านักงานปลัด  



  
 

ล าดับ โครงการพัฒนา ลักษณะ 

โครงการ 

จ านวน 

(คน) 

ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8 หลักสูตรเจ๎าพนักงานธุรการ อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ ปลัด/กองชําง  

9 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองคลัง  

10 หลักสูตรนักวิชาการการเงินและบัญชี อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองคลัง  

11 หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได๎ อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองคลัง  

12 หลักสูตรนิติกร อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองคลัง  

13 หลักสูตรเจ๎าพนักงานพัสดุ อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองคลัง  

14 หลักสูตรนักบริหารงานชําง อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองชําง  

15 หลักสูตรนายชํางโยธา อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองชําง  

16 หลักสูตรนายเขียนแบบ อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองชําง  

17 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองการศึกษาฯ  

18 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองการศึกษาฯ  

19 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองสาธารณสุขฯ  

20 หลักสูตรเจ๎าพนักงานสํงเสริมสุขภาพ อบรม 1 ตามหลักสูตรกรมฯ กองสาธารณสุขฯ  

   2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ล าดับ โครงการพัฒนา ลักษณะ 

โครงการ 

จ านวน 

(คน) 

ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ประชุม/
สัมมนา 

ทุก
ต าแหนํง 

1-7 วัน ทุกสํวน  

2 ความรู๎เกี่ยวกับงานในหน๎าที่ที่
รับผิดชอบ 

ประชุม/
สัมมนา 

ทุก
ต าแหนํง 

1-7 วัน ทุกสํวน  

   2.1.5 การสอนงาน การให๎ค าปรึกษาหรือวิธีการที่เหมาะสม 
    พนักงานสํวนต าบลที่ได๎รับการบรรจุแตํงตั้งใหมํตามแผนอัตราก าลังจะได๎รับ
การมอบหมายให๎มี พี่เลี้ยงคอยสอนงานและเป็นที่ปรึกษาระยะเวลาอยํางน๎อย 6  เดือน 
 

  2.2 วิธีการ/เครื่องมือในการด าเนินการ 
   การด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลการพัฒนาระบบบริหารความรู๎ภายในองค์กร 
เพ่ือจัดท าเป็นหลักสูตรและโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง และก าหนด
เป็นแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ได๎มี
การศึกษาถึงการจัดท าโครงสร๎างหลักสูตรจากข๎อมูลตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง โดยพิจารณาจากฐานข๎อมูลบุคลากรของ
สถาบันซึ่งเป็นพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ในองค์กรเป็นข๎อมูลหลัก ทั้งทางด๎านจ านวน สายงาน 
ต าแหนํง ระดับอายุงานและอายุตัว รวมถึงต าแหนํงทางวิชาการหรือบริหาร (ถ๎ามี) และข๎อมูลเกี่ยวกับแผนงาน 



  
 

หลักสูตรและโครงการที่สถาบันมีการเตรียมการฯ เป็นข๎อมูลรองรวมถึงข๎อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือใช๎เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาก าหนดโครงการขององค์กรอยํางเต็มรูปแบบและสามารถก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากร ที่จะ
จัดให๎มีขึ้นกํอน-หลัง ตามความส าคัญและเรํงดํวนได๎อยํางเหมาะสม 
 3. งบประมาณในการพัฒนา 
     งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ต๎องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานสํวนต าบล ตามแผนพัฒนาพนักงานสํวนต าบลอยํางชัดเจนแนํนอนโดย
ค านึงถึงความประหยัด คุ๎มคํา เพ่ือให๎การพัฒนาพนักงานสํวนต าบลเป็นไปอยํางมีประสิ ทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2 ของงบประมาณรายจําย
ประจ าปี 



  
 

สํวนที่ 4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563) 



  
 

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
1. การสร๎าง
ความก๎าวหน๎าในสาย
อาชีพ 

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าฐานข๎อมูล 
2. ระดับความส าเร็จ2
การจัดท าแผนเส๎นทาง
ความก๎าวหน๎า 
3. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าสมรรถนะ
ประจ าต าแหนํง 

1.1 จัดท าฐานข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน 
1.2 จัดท าแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎า 
(Career Path) ให๎ชัดเจน 
1.3 สร๎างแรงจูงใจในการท างานเพื่อสร๎าง
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ข๎อมูลมีความถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
ไมํต่ ากวําร๎อยละ 90 
- การจัดท าแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎า
และแจ๎งให๎พนักงานทราบทุกต าแหนํง 
- พนักงานสํวนต าบลได๎รับการเลื่อน
ระดับตามห๎วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร๎อยละ 80 
 

1.การฝึก 
อบรม 
2.การ
ประเมิน 
ผลงาน 
 

งานการ
เจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ี 
ก าหนด 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
2. การวางแผน
อัตราก าลังและปรับ
อัตราก าลังให๎
เหมาะสมกับภารกิจ 

1.  ร๎อยละความส าเร็จ
ของอัตราก าลัง
สอดคล๎องกับภารกิจ 
2. ร๎อยละขอ
ความส าเร็จของ
อัตราก าลังและปรับ
อัตราก าลังให๎เป็นไป
ตามกรอบท่ีก าหนด 
 

-  
- การปรับปรุงโครงสร๎างและอัตราก าลัง
สอดคล๎องกับภารกิจงานและอัตราก าลัง ไมํ
ต่ ากวําร๎อยละ 90 
1.1 โครงการเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับ
เครือขํายคุณธรรม 
1.2 การเผยแพรํข๎อบังคับ อบต.โนน
ทองหลาง ด๎วยจรรยาพนักงานสํวนต าบล 
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีเครือขํายคุณธรรมอยํางน๎อย 
17 เครือขําย 
- ร๎อยละของบุคลากรกรมท่ีรู๎ 
ข๎อบังคับ 
- มีการชํวยเหลือชุมชนอยํางน๎อย 
จ านวน 3 วันตํอคนตํอปี 
- ร๎อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข๎ารับการฝึกอบรมตามเปูาหมาย 
- จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัด 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีก าหนด 

 



  
 

บริการและจัดการชุมชน 
1.4 โครงการเสริมสร๎างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1.5 โครงการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองท่ีดี 
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหนํวยงานภายนอก 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- จ านวนผู๎บริหารท่ีได๎รับการ 
พัฒนาตามแผน 

 
 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
3. การพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
บริหารงานทรัพยากร
บุคคล 

1.  1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 
Leadership Competency แบบ  
360 องศา 
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู๎น า และทักษะ
การให๎ค าปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร๎าง
ผู๎บังคับบัญชาท่ีเป็นเลิศ 
1.3 โครงการพัฒนาความรู๎การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แกํผู๎บังคับบัญชา (HR For 
Line Manager) 
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรมการ
พัฒนาผ๎ูใต๎บังคับบัญชา  
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหนํวยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 
ระบบการประเมิน 
 
- จ านวนบุคลากรท่ีเข๎ารํวม
โครงการ 
 
- จ านวนบุคลากรท่ีเข๎ารํวม 
โครงการ 
 
- ความส าเร็จของ Road Map 
การพัฒนาผ๎ูบังคับบัญชา 
- จ านวนผู๎บริหารท่ีได๎รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีก าหนด 

 
 



  
 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
3. สร๎างภาวะผู๎น า
และทักษะด๎านการ
บริหาร “คน” ท่ี
เข๎มแข็งให๎แกํ
ผูบ๎ังคับบัญชาเพื่อใช๎
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 

จ านวนวันตํอคนตํอปีท่ี
บุคลากรซ่ึงด ารง
ต าแหนํงผู๎บังคับบัญชาท่ี
ได๎รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู๎น าและการ
บริหารคน 
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 
Leadership Competency แบบ  
360 องศา 
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู๎น า และทักษะ
การให๎ค าปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร๎าง
ผู๎บังคับบัญชาท่ีเป็นเลิศ 
1.3 โครงการพัฒนาความรู๎การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แกํผู๎บังคับบัญชา (HR For 
Line Manager) 
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรมการ
พัฒนาผ๎ูใต๎บังคับบัญชา  
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหนํวยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 
ระบบการประเมิน 
 
- จ านวนบุคลากรท่ีเข๎ารํวม
โครงการ 
 
- จ านวนบุคลากรท่ีเข๎ารํวม 
โครงการ 
 
- ความส าเร็จของ Road Map 
การพัฒนาผ๎ูบังคับบัญชา 
- จ านวนผู๎บริหารท่ีได๎รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีก าหนด 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
4.สร๎างวัฒนธรรมการ
ท างานรํวมกันอยํางมี
ความสุข 

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าฐานข๎อมูล 
2. ระดับความส าเร็จ2
การจัดท าแผนเส๎นทาง
ความก๎าวหน๎า 
3. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าสมรรถนะ
ประจ าต าแหนํง 

1.1 จัดท าฐานข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน 
1.2 จัดท าแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎า 
(Career Path) ให๎ชัดเจน 
1.3 สร๎างแรงจูงใจในการท างานเพื่อสร๎าง
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ข๎อมูลมีความถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
ไมํต่ ากวําร๎อยละ 90 
- การจัดท าแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎า
และแจ๎งให๎พนักงานทราบทุกต าแหนํง 
- พนักงานสํวนต าบลได๎รับการเลื่อน
ระดับตามห๎วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร๎อยละ 80 
 

1.การฝึก 
อบรม 
2.การ
ประเมิน 
ผลงาน 
 

งานการ
เจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ี 
ก าหนด 



  
 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
4.สํงเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู๎เพื่อมุํงสูํการ
เป็นองค์กรแหํงการ
เรียนรู๎ 

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าฐานข๎อมูล 
2. ระดับความส าเร็จ2
การจัดท าแผนเส๎นทาง
ความก๎าวหน๎า 
3. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าสมรรถนะ
ประจ าต าแหนํง 

1.1 จัดท าฐานข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน 
1.2 จัดท าแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎า 
(Career Path) ให๎ชัดเจน 
1.3 สร๎างแรงจูงใจในการท างานเพื่อสร๎าง
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ข๎อมูลมีความถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
ไมํต่ ากวําร๎อยละ 90 
- การจัดท าแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎า
และแจ๎งให๎พนักงานทราบทุกต าแหนํง 
- พนักงานสํวนต าบลได๎รับการเลื่อน
ระดับตามห๎วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร๎อยละ 80 
 

1.การฝึก 
อบรม 
2.การ
ประเมิน 
ผลงาน 
 

งานการ
เจ๎าหน๎าท่ี 
ส านักปลัด 
อบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ี 
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทท่ี 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
 องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง จะประมาณการตั้งจํายไว๎ในงบประมาณรายจํายประจ าปี ซึ่ง
ปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎…………………..บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎…………………..บาท 
   ๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดคําตอบแทนใช๎สอบและวัสดุ คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎……………………..บาท 

  ๔) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคําตอบแทน
ใช๎สอยและวัสดุ คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎…………………….บาท 

  ๕) แผนงานบริหารทั่วไป รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืน ตั้งแตํ……………………….บาท 

ฯลฯ 
 

 2. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎…………………..บาท 
   ๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎…………………..บาท 
   ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดคําตอบแทนใช๎สอบและวัสดุ คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎……………………..บาท 

  ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎…………………….บาท 

  ๑.๕ แผนงานบริหารทั่วไป รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืน ตั้งแตํ……………………….บาท 

ฯลฯ 
 

 3. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
   ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎…………………..บาท 
   ๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎…………………..บาท 
   ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดคําตอบแทนใช๎สอบและวัสดุ คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎……………..บาท 
 



  
 

 
 

  ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งจํายไว๎…………………….บาท 

  ๑.๕ แผนงานบริหารทั่วไป รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืน ตั้งแตํ……………….บาท 

ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทท่ี 8 
การติดตามและประเมนิผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท๎อนถึงผลการด าเนินงานของผู๎ปฏิบัติงาน  ทั้งในด๎าน
ความส าเร็จและความล๎มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช๎
ประโยชน์ในด๎านการพัฒนา การเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ตระหนักถึงคุณคําของการประเมินผลบุคลากร จึงได๎
ก าหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตํละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎ส าเร็จตาม
เปูาหมายที่องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  ต๎องการ ผลการประเมินในสํวนนี้สามารถน าไปใช๎
ประโยชน์เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  ให๎มีคุณลักษณะตามที่
เทศบาล/องคก์ารบริหารสํวนต าบลต๎องการ โดยแบํงสมรรถนะเป็น 2 กลุํม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกต าแหนํงภายในมหาวิทยาลัยต๎องมี ซึ่งจะเป็น Competency  
ที่ชํวยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง 
ประกอบด๎วย 
       1.1) การมุํงเน๎นที่ผู๎รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให๎บริการ
เพ่ือตอบสนองความต๎องการและความพึงพอใจของผู๎รับบริการด๎วยความเต็มใจได๎อยํางรวดเร็วซึ่งผู๎รับบริการ
อาจเป็นได๎ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน๎าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ ได๎แกํการประพฤติปฏิบัติถูกต๎องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุํงประโยชน์ของ
สถาบันมากกวําประโยชน์สํวนตน 
       1.3) การมุํงมั่นเพ่ือบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุํงมั่นจะ
ปฏิบัติงานให๎ดีหรือให๎เกินกวํามาตรฐานที่มีอยูํโดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผํานมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร๎างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ยาก โดดเดํน และท๎าทาย 

 
 

 



  
 

       1.4) ใฝุเรียนรู๎และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาตนเองในด๎านความรู๎ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน 
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง และหนํวยงาน 
       1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานรํวมกับผู๎อ่ืน เป็นสํวนหนึ่งในทีมงาน
หนํวยงาน หรือสถาบันโดยผู๎ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใชํในฐานะหัวหน๎าทีม และมีความสามารถในการ
สร๎างและด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช๎เฉพาะต าแหนํงงานตามโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการองค์การ
บริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง เพ่ือให๎มั่นใจวําบุคลากรมีความรู๎ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมตํอการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด๎วย 
       2.1) ความรู๎และความเข๎าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู๎และความเข๎าใจในระบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ และทักษะตําง ๆ ในการปฏิบัติงานให๎เกิดผลส าเร็จได๎ 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวข๎องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สํงผลตํอการปฏิบัติงาน การแสดงด๎วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารสํวนต าบล 
       2.4) การใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางค๎ุมคํา ประหยัด และได๎ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง
อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี  โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแตํละ
ปีงบประมาณของเทศบาล/องค์การบริหารสํวนต าบล เป็นส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง 

...................................................... 
  การส ารวจข๎อมูลความต๎องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลโนน
ทองหลาง วัตถุประสงค์เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรม
ประจ าปีให๎มีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการของบุคลากรและหนํวยงานมากที่สุด เพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง จากผลการส ารวจข๎อมูลสามารถสรุปได๎ ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  ผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ............ คน จากทั้งหมด.............สํวนราชการ (คิดเป็นร๎อยละ 
100) มีการกระจายข๎อมูลอยํางทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์  และหน๎าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง 
  ผู๎ตอบแบบสอบถามดังกลําว เป็นพนักงาน...............ร๎อยละ....... ลูกจ๎างประจ าร๎อยละ .........
พนักงานจ๎างตามภารกิจ ร๎อยละ.......... และพนักงานจ๎างทั่วไปร๎อยละ............ 
  ระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นผู๎จบปริญญาโท ร๎อยละ...........ระดับปริญญาตรี
ร๎อยละ............และระดับต่ ากวําปรญิญาตรีร๎อยละ............... 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานพบวําร๎อยละ.......อายุงานไมํเกิน 5 ปี ร๎อยละ.....
มีอายุงานระหวําง..........ปี  ร๎อยละ.........มีอายุงานมากกวํา 10 ปี 
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร   
  หลักสูตรที่มีความต๎องการมากที่สุดตามล าดับจากมากไปหาน๎อย คือ 
ล าดับ หลักสูตร ร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรด๎านความรู๎และทักษะของงานในแตํละต าแหนํง  
2 หลักสูตรความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน๎าที่รับผิดชอบ  
4 หลักสูตรด๎านการบริหาร  
5 หลักสูตรด๎านคุณธรรม  และจริยธรรม  

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  สํวนใหญํของผู๎ตอบแบบสอบถาม ร๎อยละ.......พอใจที่จะเข๎ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมร๎อยละ............พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม  5 - 7  วัน  ร๎อยละ............พอใจในหลักสูตร
ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกวํา 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎เลือกตอบมากกวําหนึ่งทางเลือก 
สถานที่ฝึกอบรม 
  ผู ๎ตอบแบบสอบถามร๎อยละ..... ..... .... ..... .... เห็นวําควรจัดให๎มีการฝึกอบรมที ่จังหวัด
นครราชสีมา ร๎อยละ..............................เห็นวําควรจัดให๎มีการฝึกอบรมตํางจังหวัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการส ารวจความต๎องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล          
โนนทองหลาง จะเป็นข๎อมูลให๎ได๎ทราบความต๎องการในการเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ิมพูนความรู๎  ทักษะ  
ประสบการณข์องบุคลากรในองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง ทุกระดับ เป็นการสร๎างการมีสํวนรํวมเพ่ือ
น าข๎อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณคําใช๎จําย 



  
 

การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือประโยชน์ตํอเทศบาล/องค์การบริหารสํวนต าบล 

…………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 

 
 

    ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง 
    ที่ 337/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนกังานส่วนต าบล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563 

........................................... 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25* แหํงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบข๎อ 270* แหํงแหํงประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวน
ต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และฉบับที่แก๎ไขเพิ่มเติม จึงแตํงตั้งบุคคลดังตํอไปนี้ เป็นคณะกรรมการ
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานสํวนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2563  

๑. นายกองค์การบริหารสํวนต าบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล   กรรมการ 
3. ผู๎อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
4. ผู๎อ านวยการกองชําง    กรรมการ 
5. ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
6. ผู๎อ านวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  กรรมการ 
6. หัวหน๎าส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  กรรมการและเลขานุการ 
7. เจ๎าพนักงานธุรการ     ผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

  โดยให๎คณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งมีหน๎าที่จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานสํวนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงานและปริมาณ

งานของสํวนราชการตํางๆ ในองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง  ให๎เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด แล๎วรายงานผลตํอนายองค์การบริหารสํวนต าบล เพื่อรายงานขอความเห็นชอบตํอคณะกรรมการ
พนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ตํอไป  
 

           ทั้งนี้  ตั้งแตํ บัดนี้เป็นต๎นไป 

                                                  สั่ง    ณ   วันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
 
                               (นายโยธิน วิทยาวิโรจน์) 
                                                       นายกองค์การบริหารสํวนต าบลโนนทองหลาง 

 


