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ค าน า 
 
 

         การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงไว้ต่อ สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอนได้นั้น  บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาทุกด้าน เท่าที่ก าลังความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  และบุคลากรจะท าได้  และได้
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหารส่วนต าบล มี
ระยะเวลาของแผน  3  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2563) ตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง และอาจจะมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป  
 

  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน  สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้   
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1 
ส่วนที่  1 

หลักการและเหตุผล 
********************************** 

1.หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
                   1.2 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 

                     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จาก
การที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการ
สร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 

3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 



 
 

2 
 

1.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม 
  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนที่ 3  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  5  ด้านดังนี้ 
                           1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           3. ด้านการบริหาร 
                           4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                           5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 

                   เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 269  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับ
แผนอัตราก าลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่าย
การเมอืง  และพนักงานจ้าง 
 

2.ข้อมูลด้านบุคลากร 
           2.1  อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 
         ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563  ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม
อัตราก าลังไว้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 





 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ประเภทสามัญ 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้   
- งานทะเบียนทรัพย์สิน  
  และพัสด ุ
 
 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ส านักงานปลัด อบต. (๐๑) กองคลัง (๐๔) กองช่าง (๐๕) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

- งานก่อสร้าง  
- งานออกแบบควบคุมอาคาร 
-ประสานสาธารณูปโภค 

กองสวัสดิการสังคม (๑๑) 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห ์  
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (๐๘) 

 
 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม  กีฬา และนันทนาการ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖) 

 
 

 
-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
-งานควบคุมโรค 
 
 

ปลัด  อบต. (๐๐) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

กองส่งเสริมการเกษตร (๑๔) 

 
 

 - งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 



 

3. การวิเคราะห์บุคลากร 
 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การ
อ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
 
 

          การวิเคราะหต์ัวบุคลากร 
 

                                                                                                
                        จุดแข็ง                   จุดอ่อน   
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้   อบต.   1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร 

                                                                  สว่นต าบล 
2. มีอายุเฉลี่ย 25-45 ปี  เป็นวัยท างาน                      2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน            3. มีภาระหนี้สิน 
   ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรม                         4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึง               
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม                              กฎระเบียบ กับการทุจริตของราชการ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว 
   โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้                                                                      

        

                                                                                                   
        โอกาส                                                                   ข้อจ ากัด 

1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด            1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
   ความร่วมมือในการท างานได้ง่าย                                2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
2. มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต. อุทิศตนได้                 3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
   ตลอดเวลา                                                          4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ                       ต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด                                                                                                                        

การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                         5. มีความก้าวหน้าในวงแคบ             
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          การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                                                                                                  
                จุดแข็ง                             จุดอ่อน 

  

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่            1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้                   2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว          3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                               4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย    
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                        งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น                      
   การท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                           เกษตร  ช่าง  สิ่งแวดล้อม  นิติกร      
6. มีระบบบริหารงานบุคคล                                            5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
                                                                               บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
              6. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้  
                                                                                อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 
 

          

                                                                                        
        โอกาส                                                                           ข้อจ ากัด 
 

1.ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี                            1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
2.มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                                        ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
3.บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตอบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่         ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ     
  ทัศนคตขิองประชาชนได้ดี                                              กลุ่ม ญาติพ่ีน้อง    
4.บคุลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี, ปริญญาโทเพิ่มข้ึน     2. ขาดบคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
                                                                                ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้   
                                                                                หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                                ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
                                                                             3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  

 จ านวนประชากร   และภารกิจ 
                                                                             4. ถนนเพชรเกษมกว้างมากเกินไปการติดต่อสอง 
                                                                                ฝั่งไม่สะดวก การให้บริการล่าช้า               
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 

   การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน จะเป็นการพัฒนา
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด     โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพมีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือ
การเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 
ตามระเบียบแล้วรายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม

ยุทธศาสตร์ได้ 

 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

 

ประเมินผล 



 

 
 
 

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
 

“บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้
ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่” 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงาน 
จัดท าแผน 

ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรมควบคมุ

ตรวจสอบ 

 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

 
วางแผนอัตราก าลังสรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



 

ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
**************************** 

                    2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา 
                1.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

                          2.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
                          3.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด 

                  4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
                              4.1  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                              4.2  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                              4.3  ด้านการบริหาร 
                              4.4  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                              4.5  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

                   2.2 เป้าหมายของการพัฒนา 
                1.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 

               2.   การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                3.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
                4.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
                5.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หลักสูตร... 
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 ส่วนที่ 3 

หลักสูตรการพัฒนา 
**************************** 

                    พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   แต่ละต าแหน่งต้อง
ได้รับ 
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
                   1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
                       1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
                       1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(5) พ.ศ. 2546 
                       1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                       1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                       1.5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
                       1.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
                       1.7 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
                       1.8 กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
                       1.9 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 
                    2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
                        2.1 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
                        2.2 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
                        2.3 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
                        2.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
                        2.5 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
                        2.6 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
                   3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

3.1 หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.2 หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.3 หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                       3.4 หลักสตูรประธานสภา อบต. 

 3.5 หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
 3.6 หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 
 3.7 หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
 3.8 หลักสูตรนักบริหารงานอบต. 
 3.9 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
 3.10 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3.11 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
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3.12 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
3.13 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.14 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
3.15 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
3.16 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
3.17 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
3.18 หลักสูตรนายช่างโยธา 
3.19 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข 
3.20 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
3.21 หลักสูตรครู 
3.22 หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
3.23 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
3.24 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 

 
หมายเหตุ    1. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา             
          สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
                2. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 
                   เดียวกันได้ 
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ส่วนที่ 4 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

---------------------------------------- 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ก าหนด 

วิธีการพัฒนา ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     1. วิธีการด าเนินการ 
                        1.1 การปฐมนิเทศ 
                        1.2 การฝึกอบรม 
                        1.3 การศึกษาหรือดูงาน 

                    1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วน ต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 

                        1.5 การสอนงาน การให้คาปรึกษา 
                    2. แนวทางการด าเนินการ 

                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บอน นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ 1 แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ไว้ 3 แนวทาง ดังนี้ 

                        2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                    2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                    2.3 ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เป็นผู้ด าเนินการ 

                   3. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       3.1 ปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
                       3.2 ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
                       3.3 ปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

                    4. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนางานส่วนต าบล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตร
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
โครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ 5 

    
/แผนภาพ... 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมต้น 

 
 

1.1  แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
1.3  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

สิ้นสุด 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้

ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

3. การติดตามและประเมินผล 



13 
ส่วนที่ 5 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และ
ทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาส   ทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอ่ืน ๆ 
 

พ.ศ. 2561  - 2563 งบอบต.  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
1.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
3.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่
มาตรฐานจริยธรรม 
4.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ. 2561  - 2563 งบ อบต.  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส  
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ. 2561 – 2563 งบ อบต.  
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มาตรการเสรมิสร้างขวัญก าลังใจ   
1.มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ า 
ทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 

   1.1  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   1.2  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

1.3  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   1.4  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
   2.จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
 3.จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
1.มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้น

ว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
2.มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  3  ครั้ง  ยกเว้นการ

กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
   2.1 การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
   2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือ  
         ระเบียบก าหนด 
    2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ 
         บริหารส่วนต าบล 
    2.4 การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ 6 
 การติดตามประเมินผล 
******************* 

 1.องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
             ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบอนประกอบด้วย  
1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองช่าง                                                          กรรมการ 
3. หัวหน้าส าหนักปลัด                                                        กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการชุมชน                                            กรรมการ 
5. นักทรัพยากรบุคคล         กรรมการ/เลขานุการ 
  
ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนดวิธีการ

ติดตามประเมินผล   ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน สามารถ
ปรับเปลี่ยน  แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจ
ต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่
ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 

**************************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


