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องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 



ค าน า 
 

         การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น บุคลากร
ถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจึงได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน  เท่าที่ก าลังความสามารถขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและบุคลากรจะท าได้      และได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุก
กลุ่มขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระยะเวลาของแผน  ๑  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙)  และอาจจะมีการปรับปรุง   ให้
เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป  
 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ไว้  ณ  ที่นี ้
 
 

     สุรเทพ   ปั่นกลาง 
                                           (นายสุรเทพ  ปั่นกลาง) 

                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
             
        
                                                                                       หน้า 
ส่วนที่  ๑ 
หลักการและเหตุผล                                                                                             ๑ 
ข้อมูลอัตราก าลัง          
 -  โครงสร้างอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง                                                       ๒ 
การวิเคราะห์บุคลากร          
 -  การวิเคราะห์ตัวบุคลากร                            ๕ 
 -  การวิเคราะห์ในระดับองค์กร                  ๖ 
 -  การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร                 ๗ 
ส่วนที่ ๒ 
  -  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา               ๑๐ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร                                                            ๑๑                 
ส่วนที่ ๓ 
  หลักสูตรการพัฒนา                                                                              ๑๕                                  
ส่วนที่ ๔ 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา                                               ๑๗                            
ส่วนที่  ๕ 

-  รายละเอียดแผนงาน/โครงการ                                                                 ๑๙                               
-  มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ                                                                ๒๐                                                                                                        

ส่วนที่  ๖  
  การติดตามประเมินผล                                                                          ๒๓                     
ภาคผนวก  

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร                                                            
-  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร                                                                                               

    
   

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

 
 



-๑- 
ส่วนที่  ๑ 

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

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๑.  ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการ
เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบ
มาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์กร  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร  เพ่ือให้องค์กร
สามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 
                   ๑.๒  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
                     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม่  ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อ
ประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึด
แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ 
ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการ
ว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 
 



-๒- 
๑.๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนที่ ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้านดังนี้ 
                           ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           ๓.  ด้านการบริหาร 
                           ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                           ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
                           เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๒๖๙  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดและจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่าย
การเมืองและพนักงานจ้าง 
๒.  ข้อมูลด้านบุคลากร 
           ๒.๑  อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 
         ตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี  รอบปีงบประมาณ  ๒๕๕๘-๒๕๖๐   ไดก้ าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการตามอัตราก าลังไว้  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงาน อบต. ๗) เป็นผู้บริหาร 
สูงสุด   แบ่งส่วนราชการเป็น  ๔  ส่วน   คือ   ส านักงานปลัด   กองคลัง   กองช่าง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
โดยมีผู้อ านวยการกอง  และหัวหน้าส่วนเป็นผู้บังคับบัญชาของแต่ละกอง / ส่วน   และมีพนักงานส่วนต าบลเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน   และแต่ละส่วนควรก าหนดต าแหน่งข้าราชการและพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   ดังนี้ 
 ๑)   ส านักงานปลัด    ประกอบด้วย 
 นักบริหารงาน  อบต.   ระดับ  ๘      จ านวน    ๑   อัตรา  
 (๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑) 
 นักบริหารงาน  อบต.   ระดับ  ๗    จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒) 
 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ  ๖  (หัวหน้าส านักงานปลัด)   จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑) 
 นิติกร  ระดับ  ๓-๕/๖ว     จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑) 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ระดับ  ๓-๕/๖ว จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑) 
 บุคลากร  ระดับ  ๓-๕/๖ว    จ านวน   ๑   อัตรา 
 (๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑) 
 



-๓ - 
 นักวิชาการเกษตร  ระดับ  ๓-๕/๖ว   จ านวน   ๑   อัตรา    
 (๐๑-๐๗๐๘-๐๐๑) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๓-๓/๖   จ านวน   ๑    อัตรา 
 (๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑) 
 นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓-๕/๖    จ านวน   ๑  อัตรา 
 (๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑) 
 เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ  ๒-๔/๕   จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑) 
 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ  ๑-๓/๔ จ านวน    ๑   อัตรา    
 (๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทา) จ านวน   ๑   อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ)  จ านวน    ๑  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน) จ านวน    ๑  อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)    จ านวน   ๗   อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป  (ยาม)     จ านวน   ๑   อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป  (ภารโรง)    จ านวน   ๑   อัตรา 
        รวม  ๒๓  อัตรา 
๒)   กองคลัง    ประกอบด้วย 

นักบริหารงานคลัง  (ผู้อ านวยการกองคลัง)   ระดับ  ๗ จ านวน    ๑   อัตรา 
(๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑) 

 นักวิชาการคลัง  ระดับ  ๓-๕/๖    จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๔-๐๓๐๔-๐๐๑) 

นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  ๓-๕/๖ว   จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑) 
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ ๓-๕/๖   จ านวน    ๑  อัตรา 
 (๐๔-๐๓๑๐-๐๐๑) 
 นักวิชาการพัสดุ   ระดับ   ๓-๕/๖    จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๔-๐๓๑๑-๐๐๑) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ)  จ านวน   ๑   อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) จ านวน   ๑   อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) จ านวน    ๑  อัตรา 
        รวม       ๘   อัตรา 
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๓)   กองช่าง    ประกอบด้วย 
 นักบริหารงานช่าง  ระดับ  ๗    จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑) 
 นายช่างโยธา   ระดับ  ๒-๔/๕/๖ว    จ านวน    ๒   อัตรา 
 (๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑) 
 เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ ๒-๔/๕ 
 (๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒)     จ านวน   ๑    อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา) จ านวน  ๑   อัตรา 
        รวม       ๕   อัตรา 
๔)   ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
 นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ  ๖    จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑) 
 นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ๓-๕/๖ว    จ านวน    ๑   อัตรา 
 (๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑) 
 ครูผู้ดูแลเด็ก       จ านวน    ๒  อัตรา  (กรม) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จ านวน    ๑  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน    ๑  อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็กเล็ก    จ านวน    ๒  อัตรา 
          รวม    ๘  อัตรา 
 ตรวจสอบภายใน 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน    จ านวน  ๑  อัตรา 
            รวมทุกส่วน  ๔๕  อัตรา 
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๓. การวิเคราะห์บุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่าน
ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

          การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จุดอ่อน   

๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้   อบต.     ๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของ อบต. 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ปี  เป็นวัยท างาน             ๒. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน    ๓. มีภาระหนี้สิน 

          ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง          ๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบ          
          กับการทุจริต                                                 ของราชการ 

๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว 

          โดยใช้ความสัมพันธ์สว่นตัวได้      
         

                                                                                                  
                โอกาส                                                                           ข้อจ ากัด 

๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน   ๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
            ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน          ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
             ได้ง่าย                                                     ๓.  พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
        ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.                     ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 
             อุทิศตนได้ ตลอดเวลา                                        เศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
        ๓.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ          ๕.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
             การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

        การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                       
                            จุดแขง็                         จุดอ่อน   

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่        ๑.  ขาดความกระตือรือร้น 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้               ๒.  มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย    
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                      งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น                  

           การท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                           สายงานสิ่งแวดล้อม   
     ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                          ๕.  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
                                                                                       บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
                    ๖.  ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้  
                                                                                        อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 
 

          

                                                                                       
             โอกาส                                                                 ข้อจ ากัด 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี                        ๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
        ๒.  มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                                      ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
        ๓.  บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต.                            ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ  
             ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชน                          กลุ่มญาติพ่ีน้อง    
             ได้ด ี ๒.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
        ๔.  บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,       ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้   
             ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                                      หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                                         ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
                                                                              ๓.  งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  

     จ านวนประชากร   และภารกิจ 
 
        
 
 
 
 



-๗- 
 

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จะเป็นการพัฒนาโดยให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด     โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อน
ระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนดที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
น 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สัง่การ /วางแผน/วนิิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
 

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จะมีความก้าวหน้ามั่นคงใน
ชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชน
ต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



-๙- 
ส่วนที่ ๒ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
**************************** 

                      ๒.๑ วัตถุประสงค์การพัฒนา 

                 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 
                    ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง 
ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 
                    ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
                    ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                                    ๔.๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                                    ๔.๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                                    ๔.๓.  ด้านการบริหาร 
                                    ๔.๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                                    ๔.๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

                   ๒.๒  เป้าหมายของการพัฒนา 

                ๑.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 
               ๒.   การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                ๓.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
                ๔.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
                ๕.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
**************************** 

                   ๒.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงาน

ต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/

ภายนอกประเทศ 
 



-๑๐- 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    2.1  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
           (หลักสูตรกลาง) 
    2.2  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
           (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

1.1  แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน 
1.2  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็น  
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 
๑.๑  แผนงานด้านพัฒนาความรู้ใน 
       องค์กร 
-  การด าเนินงานของคณะกรรมการ 
   พัฒนาระบบราชการและ 
   ยุทธศาสตร์ก าลังคน  อบต.โตนด 
 
-  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้วที 
   วิชาการข้าราชการรู้ทนัการ 
   เปลี่ยนแปลง 

 
 
-  จ านวนคร้ังการประชุมของ 
   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   และยุทธศาสตร์ก าลงัคน  อบต. 
   โตนด 
-  จ านวนคร้ังของการจัดเวทีวิชาการ 
   ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

 
 
-  จัดกิจกรรมประชุมเพื่อก าหนด 
   แนวทางและการด าเนินงานพฒันา 
   ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ 
   พัฒนา  อบต.โตนด 
-  จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้
   วิชาการดา้นตา่ง ๆ เปน็ประจ าทุก 
   เดือน  เดือนละ  1  ครั้ง  รวม   
   12  คร้ังต่อปี 

๑.๒  แผนงานจัดท าระบบแผนและ 
       ประสานการพัฒนาระบบ 
       ราชการหน่วยงานต่าง ๆ  
       ในสังกัด 
-  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน 
   สังกัด 
 
 
 
-  การหาความจ าเปน็ในการพฒันา 
   บุคลากร 
 
 
 
 
-  การประชุมประสานแผนการพัฒนา 
   บุคลากร 
 
 
 
 
-  การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
   อบต.โตนด 

 
 
 
 
-  หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด   
   อบต.โตนด  จัดท าแผนปฏบิตัิ 
   ราชการ  เพื่อเป็นแนวทางในการ 
   พัฒนาบุคลากรในสังกัด 
   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  แล้วเสร็จ 
-  ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมกีารหา 
   ความจ าเปน็และมีเอกสารแสดง 
   ขั้นตอนการหาความจ าเป็นในการ 
   พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อเป็น 
   ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท า 
   แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
-  มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
   งบประมาณของทุกส่วนราชการ/ 
   หน่วยงาน 
-  มีแนวทางการประสานการพฒันา 
   บุคลากร  ประจ าปงีบประมาณ  
    ๒๕๕๙ 
-  มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
   ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/ 
   หน่วยงานในสังกัดพืน้ที่  อบต.โตนด 

 
 
 
 
-  ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด   
   อบต.โตนด  จัดท าแผนพัฒนา 
   บุคลากรในสงักัด 
 
 
-  ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา 
   ความจ าเปน็เบื้องต้นในการพฒันา 
   บุคลากรและใช้เป็นข้อมูลในการ 
   จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรใน 
   สังกัด 
 
-  จัดการประชุมส่วนราชการ/ 
   หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา 
   บุคลากร  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
 
 
 
-  ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจดัท า 
   ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เปน็ 
   ปัจจุบนัครบถ้วนและสามารถน ามา 
   ปรับใช้ได้ทันท ี



-๑๒- 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 
๑.๓ แผนงานด้านการบริหารงาน 
      บุคลากร 
-  มีการแต่งตั้ง  (ย้าย)  ข้าราชการ 
   ในสังกัด 
 
-  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
   ในสังกัด 
 
 
 
-  การด าเนินการทางวนิัย 
 
 
 
-  การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
   ในสังกัด 

 
 
-  มีการแต่งตั้ง  (ย้าย)  ข้าราชการใน 
   สังกัดทุกระดับ 
 
-  มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
   ในสังกัด 
 
 
 
-  มีการด าเนินการทางวนิัย 
 
 
 
-  มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
   ในสังกัด 

 
 
-  ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูลบคุลากร 
   ในสังกัดให้เป็นปัจจบุันครบถ้วน 
   และสามารถน ามาปรบัใช้ไดท้ันที 
-  จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
   ทุกระดับในสงักัดและให้ข้อคิดเห็น 
   ประกอบการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 
   หัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวัด 
   ต่อส่วนราชการต้นสงักัด 
-  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   สามารถด าเนินการทางวนิัยส าหรับ 
   ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากรใน 
   สังกัด 
-  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
   บุคลากรในสงักัด 

๑.๔  แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย 
       การศึกษาต่อ  ฝึกอบรม 
       ทัศนศึกษาดูงาน  ภายใน/ 
       ภายนอกประเทศ 
-  การจัดท าท าเบียนข้อมูลข้าราชการ 
   ศึกษาต่อ 
 
 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
   ศึกษาต่อทั้งในประเทศและตา่ง 
   ประเทศ 
 
 
 
 
 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
   ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับหน่วยงาน 
   ภายนอก  ทั้งภายในประเทศและ 
   ต่างประเทศ 

 
 
 
 
-  มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล 
   ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 
-  มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกดั 
   ศึกษาต่อในประเทศและตา่ง 
   ประเทศตามความต้องการของ 
   องค์กร 
 
 
 
 
-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารบัการ 
   อบรมดูงานกับหน่วยงานใน 
   ต่างประเทศ/ภายนอก 

 
 
 
 
-  มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการศึกษา 
   ต่อ  เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการ 
   ใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้ 
   ความสามารถ 
-  ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาตอ่ตาม 
   ความต้องการขององค์กรโดยการ 
   สนับสนนุทุนของสว่นราชการต้น 
   สังกัด,ทุนส่วนตัว,จังหวัด,หนว่ยงาน 
   ส่วนท้องถิ่น  องค์กร  และ 
   รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เชน่  อบจ. , 
   อบต. , ธนาคาร , บริษัท , ห้างร้าน 
   ต่าง ๆ ในพืน้ที ่
-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารบัการ 
   อบรมดูงานกับหน่วยงานภายนอก 
   ในต่างประเทศ 



-๑๓- 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 
๒.๑  แผนงานฝึกอบรมบุคลากร 
       ตามความจ าเป็น  (หลักสูตร 
       กลาง) 
 
 
 
 
 
 
๒.๒  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน 
       สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ  
       (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

-  มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา  จัด 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการให้ 
   ความรู้ในลักษณะของการจัด 
   หลักสูตรต่าง ๆ แก่ข้าราชการและ 
   บุคลากรในสงักัด  ตามความ 
   จ าเป็นและเป็นประโยชน์กับ 
   หน่วยงานโดยกรมส่งเสริมการ 
   ปกครองท้องถ่ินจัดท าเปน็ 
   หลักสูตรกลาง 
-  มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา  จัด 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ความรู้ 
   ในลักษณะของการจัดหลักสตูรต่างๆ 
   โดยจัดท าเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน 
   เช่น  ด้านสาธารณสุข  ดา้นการ 
   เกษตร  การพัฒนาชุมชน  ฯลฯ 

-  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
   จัดท าหลักสูตรกลางเพื่อให้ความรู้ 
   แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด 
   ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
-  ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า 
   หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา 
   บุคลากรในสงักัด  เป็นการเพิม่ 
   และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ 
   ให้แก่บุคลากรในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 
๓.๑  แผนงานจัดการความรู้เพื่อ 
       สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
       และการพัฒนาก าลังคน 
 
๓.๒  แผนงานสร้างเครือข่ายความ 
       ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน 
       เพื่อสนับสนุนประเด็น 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-  โครงการความร่วมมือทางวชิาการ 
   ระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ ในสงักัด 
   พื้นที่  อบต.โตนด 
 
 
 
-  โครงการความร่วมมือทางวชิาการ 
   ระหว่าง  อบต.โตนดและองคก์ร 
   ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

-  มีการท าแผนการจัดการความรู้ 
   เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
-  มีการท าโครงการความร่วมมอื 
   ทางวชิาการระหว่างหน่วยงาน 
   ต่าง ๆ ในสังกัดพื้นที่  อบต.โตนด 
 
 
 
-  มีการจัดท าโครงการความร่วมมือ 
   ทางวชิาการระหว่างหน่วยงานและ 
   องค์กรภายนอก  อบต.โตนด 

-  จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบการ 
   บริหารความรู้เพื่อสนับสนุน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา 
   จังหวัด  ปี  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
-  สนับสนนุให้มีการจัดท าโครงการ 
   ความร่วมมือทางวชิาการระหว่าง 
   หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดพืน้ที่ 
   อบต.โตนด  เปน็การแสวงหาความ 
   ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 
   ระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ  

-  โครงการความร่วมมือทางวชิาการ 
   ระหว่าง  อบต.โตนดและองคก์ร 
   ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

-  มีการจัดท าโครงการความร่วมมือ 
   ทางวชิาการระหว่างหน่วยงานและ 
   องค์กรภายนอก  อบต.โตนด 

-  จัดให้มีการจัดท าโครงการความ 
   ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
   หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
   อบต.โตนด  เพื่อเป็นการแสดง 
   ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 
   การพัฒนาบุคลากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
ส่วนที่  ๓ 

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

                    พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา 
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
                   ๑.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
                       ๑.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                       ๑.๒  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                       ๑.๓  พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๔  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๕  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๖  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                       ๑.๗  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๘  กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
                       ๑.๙  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 
                    ๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
                        ๒.๑  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                        ๒.๒  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                        ๒.๓  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
                        ๒.๔  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
                        ๒.๕  พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
                        ๒.๖  ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
                   ๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑.  หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.  หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.  หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.  หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕.  หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๖.  หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
๗.  หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 



-๑๖- 
๘.  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
๙.  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
๑๐.  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๑๑.  หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๒.  หลักสูตรนิติกร 
๑๓.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
๑๔.  หลักสูตร  จนท./จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๕.  หลักสูตร  จนท./จพง.การเงินและบัญชี 
๑๖.  หลักสูตรบุคลากร 
๑๗.  หลักสูตร  จนท./จพง.พัฒนาชุมชน 
๑๘.  หลักสูตร  จนท./จพง.ธุรการ 
๑๙.  หลักสูตร  จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ 
๒๐.  หลักสูตร  จนท./จพง.พัสดุ 
๒๑.  หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๒๒.  การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒๓.  การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
             ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

 เดียวกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 

ส่วนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

---------------------------------------- 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ก าหนดวิธีการ
พัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑  การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒  การฝึกอบรม 
                        ๑.๓  การศึกษาหรือดูงาน 
                          ๑.๔  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
 
                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด นอกจากมี
วิธีการด าเนินการตามข้อ  ๑  แล้ว  แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้  ๓  แนวทาง  ดังนี้ 
                       ๒.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นผู้ด าเนินการ 
 
                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนางานส่วนต าบล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ตามโครงการต่าง ๆ  ในส่วนที่ ๕ 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมต้น 

 
 

๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ส้ินสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

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

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

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้ความสามารถและผล
การปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



-๑๙- 
ส่วนที่ ๕ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล 
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๑  ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.  ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษา
ต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

งบ อบต.  



 
-๒๐- 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ 
ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.  ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม 
๒.  การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๓.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.  มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

ปีงบประมาณ   
๒๕๕๙ 

งบ อบต.  

 
 



-๒๑- 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ 
ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการ
ประชาชน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

งบ อบต.  

 
 
 
 
 
 



 



-๒๒- 
 

มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
๑.  มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ า 

ทุกปี  โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน  เช่น การจัดกิจกรรม

พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้น

ว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเว้นการ

กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒  การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือ  
       ระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ 

                            บริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
  
 
 
 
 
 



-๒๓- 
ส่วนที่ ๖ 

 การติดตามประเมินผล 
******************* 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

             ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดประกอบด้วย  
๑.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่นายกคัดเลือกเป็น       ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                               กรรมการ 
๓.  หัวหน้าส่วนทุกส่วน                                                        กรรมการ 
 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนดวิธีการติดตาม

ประเมินผล   ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  สามารถปรับเปลี่ยน 
แก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็น
ได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้
ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสม
กับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 
 

 
 
 
 


