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องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
ค าน า 

 
   การพัฒนาบุคลากรองค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด ค านึงถึงการสรา้งก าลังคนในการปฏบิัติราชการอย่างมี
คุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะการบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคณุธรรม เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ต าแหน่ง มีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผดิชอบเฉพาะต าแหน่ง  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัตริาชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัตตินให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของทางราชการ เป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ดีท่ีมีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสตูรพัฒนาในหลากหลายมติิ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคณุธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรือ่ง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในการด าเนินการ รวมทั้งได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถ อันจะท าให้การปฏิบตัิหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 
 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
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ภาคผนวก 
 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล (ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบรหิารส่วนต าบล 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบรหิารส่วนต าบล 
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บทที่  ๑ 
บทน า 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ  การท าให้มนุษย์มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน   เพ่ือ
พัฒนาตนเอง  ครอบครัว  สังคม  องค์กรและประเทศชาติ  กระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถต้องมีลักษณะ
ต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่องค์กรด าเนินการอยู่ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  การพัฒนาบุคลากร
ให้พร้อม  คือ  การพัฒนาทางด้านปัญญา  และน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานตลอด  การจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร  เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ  การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นการตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  ได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนดในต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร รวมทั้งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วย 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่งบัญญัติว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์    ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การจัดบริหารสาธารณะ  การ
บริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
 วรรคสอง บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งใน
การบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้ โดยครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่จัดตั้งหรือร่วมกัน
จัดตั้งองค์การ เพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้
บริหารประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๖๖  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม  และมาตรา ๖๗  มาตรา ๖๘  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลอันได้แก่ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ... เป็น
ต้น ประกอบกับมาตรา ๖๙/๑ ได้บัญญัติว่าการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   
 พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานราชการของบุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่จะ
ได้รับการถ่ายโอนในด้านสาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 
 



 

-2- 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล สืบเนื่องมาจากประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๔๕  ข้อ  ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  ได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนา โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทุกสาขาทุกด้านให้ครอบคลุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีบทบาทส าคัญ ในการพัฒนาต าบล  และ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา ยังได้
ก าหนดการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดในต าแหน่งต่าง ๆ  เพ่ือการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ 
 

๒.  เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
๑.  เพ่ือให้รู้แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี  
๒.  เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน และทักษะแต่ละด้านของงานใน  แต่ละ

ต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๓.  เพ่ือพัฒนาให้ มีความรู้ ความเข้าใจในองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น สถานที่ โครงสร้างของสาย

งาน และนโยบายต่าง ๆ 
๔.  เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้และทักษะเฉพาะของสายงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้  ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง  
 ๕.  เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ด้านบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน 

เช่น การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ และการประสานงาน 
  ๖.  เพ่ือพัฒนาด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน

ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสาร ความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

  ๗.  เพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
 

๓.  องค์ประกอบแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.  แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตอบสนองนโยบายของรัฐ และพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 
๒.  แผนพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นตามลักษณะสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละแห่ง 
๓.  แผนการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะสายผู้ปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งต่างๆ ซึ่งเป็นบุคลากรหลักเพ่ือ

เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการที่อาจจะเป็นโครงการนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  หรือเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แต่มีผลกระทบหรือมีความส าคัญ และมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔.  แผนพัฒนาบุคลากร เป็นไปในรูปคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
ชัดเจน หลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีจุดมุ่งหมายและบทบาทเป็นการเฉพาะเรื่องไป เพ่ือให้ เป็นแผนที่
สอดคล้องในการยกระดับการปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งจากระดับล่างและระดับสูง  
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 ๕.  แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล และพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันกับกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาในแต่ละปี 

๔.  การพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมาพบว่า 
 ๑.  พนักงานส่วนต าบลส่วนใหญ่ โดยเฉพาะต าแหน่งสายผู้ปฏิบัติ ยังไม่มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  
ข้อปฏิบัติ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการดีพอ   
 ๒.  มีพนักงานส่วนต าบลบางคนยังไม่เคยผ่านการพัฒนาตนเอง ทั้งในระดับหน่วยงานของตนเอง และส่วน
ราชการอ่ืนจัดขึ้น   ซึ่งท าให้การปฏิบัติราชการของข้าราชการบางต าแหน่งไม่มีความทันสมัย  ยังใช้ความคิด
แบบเดิม ๆ อยู่ ท าให้การปฏิบัติราชการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 ๓.  พนักงานส่วนต าบลบางคนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง ให้มีความทันสมัยต่อ
เทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และปลูกฝังจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยมในรูปแบบเดิม ๆ  
 ๔.  พนักงานส่วนต าบลบางคนไม่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา หาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองและ
องค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้เป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่างในทุกด้าน 

 ในการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน จ าเป็นจะต้องมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน าความรู้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ 
   ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
   ๒.  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง 
   ๓.  ด้านการเงิน การบัญชี  การคลัง  การพัสดุ และการตรวจสอบ 

๔.  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๕.  จดุแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 
 จุดแข็ง 
 มีจุดแข็งในเรื่องความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากร  คือ  ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์  และพร้อมในการ
สนับสนุนบุคลากร  และบุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ 
 จุดอ่อน 
 มีจุดอ่อนในเรื่องของงบประมาณมีจ านวนจ ากัด  และไม่ได้มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน   ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้รับการพัฒนาที่ไม่สมดุล  เนื่องจากลักษณะงานที่แตกต่างกัน  เช่น  
การพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที  ฯลฯ 

๖. วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
“บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ต้องเป็นบุคคลที่หม่ันศึกษา หาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  สามารถท างานเป็นทีม  มีคุณธรรม
และจริยธรรม  และมีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร  มีความส านึกในบทบาทหน้าที่และปฏิบัติภารกิจ  ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” 
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๗.  วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล  เพื่อการสรรหา  สร้างขวัญและก าลังใจ  การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ    

และพัฒนาบุคลากร  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๘.  ความต้องการ / ความคาดหวังระยะสั้น – ระยะยาว 
 ความต้องการ / ความคาดหวังระยะสั้น 
 เน้นการฝึกอบรมที่มีการพัฒนาจิตส านึกต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่านิยม  วัฒนธรรม  ในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นการหลอมรวมและกล่อมเกลาจิตใจให้มีความมุ่งมั่นต่อการประพฤติและปฏิบัติในหน้าที่การ
งาน  และเป็นการรองรับต่อการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาและที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ความต้องการ / ความคาดหวังระยะยาว 
 พัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก  สามารถ
ต่อยอดเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเต็มรูปแบบ  มีบุคลากรที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  วิธีการ
ปฏิบัติงานที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ได้ตามความต้องการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๙. พันธกิจในการพัฒนาบุคลากร 
๑.  การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ

การพัฒนาระบบการบริการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

๒.  การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม  ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

๓.  การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ืออนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ มีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า     
 ๔.  การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับด้านการพัฒนาสังคม เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความผูกพันรัก
และหวงแหนในวิถีชีวิตจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์ส าคัญ 

๕.  การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับด้านการพัฒนาการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทุกระดับ สร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้มีความแข็งแรง ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดีในการด ารงชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๖.  การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่
บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ 

๗.  การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้ประชาชน มีความ
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นชุมชน แก้ไข
ปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง สาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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๑๐. จุดมุ่งหมายการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕61 
–๒๕63 

ปี  
๒๕61 

ปี 
๒๕62 

ป ี 
๒๕63 

 

1. พัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลสายงานผู้บริหาร
ระดับสูงในการเพิ่มพูน
ความรู้  ทักษะ ทัศนคติท่ี
ดี คุณธรรม จริยธรรม  
อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละของผู้ด ารง
ต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหารระดับสูง 
 
 
 
 
 

 

ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหาร ระดับสูง ๑ สาย
งาน  จ านวน  ๑  คน 
 
 
 
 
 

 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

๒. พัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลสายงานบริหาร
ระดับต้นในการเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ ทัศนคติท่ี
ดี คุณธรรม จริยธรรม  
อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของผู้ด ารง
ต าแหน่งในสายงาน
บริหารระดับต้น 
 
 
 
 
 

ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
บริหาร ระดับต้น  จ านวน    
5  สายงาน  6  คน 
 
 
 
 

 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๐% 
 
 
 
 
 

 

๔๐% 
 
 
 
 
 

 

๓๐% 
 
 
 
 
 
 

๓. พัฒนาข้าราชการสาย
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ ทัศคติท่ีดี
คุณธรรม จริยธรรม  
อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของผู้ด ารง
ต าแหน่งในสายงาน
ผู้ปฏิบัติทุกต าแหน่ง 
 

ด ารงต าแหน่งในสายงาน    
ผู้ปฏิบัติทุกต าแหน่ง ทุก
ระดับจ านวน  20 สายงาน 
 

 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๐% 
 
 
 
 
 

 

๔๐% 
 
 
 
 
 

 

๓๐% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๖ - 

บทที่  ๒ 
หลักสูตรการพัฒนาบคุลากร 

 
 ทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง การที่จะปฏิบัติงานให้มี

ความส าเร็จเกิดขึ้น และคุณภาพของงานจะเกี่ยวข้องกับการผู้บริหาร  และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ   โดยตรง
กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กร จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้น การ
วางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจะต้องมีแผนพัฒนา
บุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพราะการที่จะด าเนินงานจะต้องเป็นระบบ  และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีความ
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ ภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพราะใน
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรจะต้องให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการพัฒนาบุคลากร
จะต้องมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง คือจะต้องมีการพัฒนาทั้ง ระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติงาน     ทุกคน ในทุก
สายงานที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ซึ่งบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดแต่ละต าแหน่งจะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑.  หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒.  หลักสูตร การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๓.  หลักสูตร ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔.  หลักสูตร ด้านการบริหาร 
๕.  หลักสูตร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๑. การพัฒนาผู้บริหาร 
การที่จะพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารของหน่วยงาน  

เพ่ือให้สามารถน าพาหรือบริหารงานขององค์กรปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของ
องค์กรตามที่ก าหนดไว้นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จะต้องมีการก าหนดเป็นแนวทาง   ที่จะพัฒนา
บุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระดับผู้บริหารของ
องคก์รไว้ในหลายระดับ การพัฒนาผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับต้น  ผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับสูง  เพ่ือที่จะท า
ให้การบริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้  จึงต้องมีการด าเนินการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ และในแต่ละปีจะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้ก าหนดวิธีการหรือแนวทางท่ีจะพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร  ดังนี้                                                                        

๑.  การฝึกอบรม 
๒.  การสัมมนา 
๓.  การดูงาน 
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๑. การฝึกอบรม องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร ส าหรับ

ผู้บริหารที่อยู่ในระดับต่าง ๆ  เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้น  ผู้บริหารระดับสูง 
๑.๑ ผู้บริหารระดับต้น องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้ก าหนดวิธีการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหาร

ระดับต้น (หัวหน้าส่วน) ไว้เป็นหลักสูตรต่าง ๆ  ดังนี้ 
หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ผู้รับการอบรมจะเป็นบุคคลที่อยู่ในด ารงต าแหน่งใน

หัวหน้าส่วนในสายงานต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.  หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป 
๒.  หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง 
๓.  หลักสูตร นักบริหารงานช่าง 
๔.  หลักสูตร นักบริหารการศึกษา 
5.  หลักสูตรอื่น  ๆ  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

นครราชสีมา  หรือหน่วยงานอื่น  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจัดให้มีการฝึกอบรม 
๑.๒  การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  (รวมทั้งฝ่ายบริหาร,    ฝ่าย

นิติบัญญัติ  และพนักงานส่วนต าบล  สายผู้บริหารระดับสูง)    โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร     อันได้แก่   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา 
อบต.   รองประธานสภา อบต.   สมาชิกสภา อบต.   เลขานุการนายก อบต.   ที่ปรึกษานายก อบต.  เลขานุการ
สภา อปท.  และพนักงานส่วนต าบล  สายผู้บริหารระดับสูง  วิธีการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการอบรมที่ได้รับ
การเอาหลักการหรือวิธีการที่ได้รับจากการอบรมน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
ให้มีความทันสมัยและเทียบเท่าองค์กรอ่ืนที่มีศักยภาพในการบริหารงานและมีความเจริญ ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ 
จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาฝึกอบรมทั้งที่ก าหนดไว้เอง  และร่วมกับสถาบันหรือองค์กรภายนอกที่ได้มีการจัด
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๑.๑  หลักสูตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๒  หลักสูตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๓  หลักสูตร  ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. 
 ๑.๔  หลักสูตร  สมาชิกสภา อบต. 
 ๑.๕  หลักสูตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.6  หลักสูตร  เลขานุการสภา อปท. 
  ๑.7  หลักสูตร  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 
  ๑.8  หลักสูตร  นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ๑.9  หลักสูตรอ่ืน  ๆ  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานอื่น  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจัดให้มีการฝึกอบรม 

 ๒. การสัมมนา พัฒนาผู้บริหารตามแนวทางนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้การจัดสัมมนาขึ้น  เพ่ือใช้เป็นทิศทาง
ในการพัฒนาองค์กรเพราะการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
บริหารงาน  การแสดงความคิดเห็น และเป็นการระดมสมองของผู้บริหารองค์กรที่มี แนวทางการบริหารที่ใกล้เคียง
กัน องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดสัมมนาขึ้น ซึ่งจะเป็นทั้งในหน่วยงานภายนอกและสถาบันหรือองค์กรที่ได้มี
การจัดขึ้นในหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร 

๓. การทัศนศึกษาดูงาน  เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้ให้ความส าคัญกับ
ทัศนศึกษาดูงาน  เพราะจะได้น าเอาความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้รับจากการไปดูงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด ได้ก าหนดเป็นหลักสูตรการทัศนศึกษาดูงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
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๒.  การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด    ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่อยู่ในระดับ ผู้
ปฏิบัติการหรือสายงานที่เป็นสายผู้ปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ใน
ระดับปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ดังนี้                                                 

๑. การฝึกอบรม การที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายผู้ปฏิบัติการพัฒนาให้เกิดความช านาญและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน ามาใช้กับการปฏิบัติงานจนเกิดผลส าเร็จและพัฒนาหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เกิดผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ก าหนดวิธีการฝึกอบรม
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดไว้  ดังนี้ 

๑.๑  หลักสูตร จพง.การเงินจัดเก็บรายได้ 
๑.๒  หลักสูตร จพง.ธุรการ 
๑.๓  หลักสูตร นายช่างโยธา/นายช่างเขียนแบบ /นายช่างส ารวจ /นายช่างผังเมือง /นายช่างไฟฟ้า 
๑.๔  หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ / นักวิชาการคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชี  / นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน / นักวิชาการศึกษา / นักพัฒนาชุมชน / นักวิชาการเกษตร  
๑.๕  หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป/ นิติกร / นักทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

      ๑.๖  หลักสูตรอ่ืน  ๆ  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา หรือหน่วยงานอื่น  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจัดให้มีการฝึกอบรม 

๒. การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระดับของผู้ปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ให้
ความส าคัญกับการศึกษาดูงานเพราะการศึกษาดูงานเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนดได้  ซึ่งการศึกษาดูงานของบุคลากรท าให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะน าความรู้ หรือ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน  น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการท างานของหน่วยงานตนเองให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๓. การพัฒนาทักษะความช านาญ  แนวทางนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการ 
ปฏิบัติงาน  เพราะถ้าหากว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสายงานให้เกิดมีความช านาญดีขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   ก็สามารถที่จะ
พัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เป็นอย่างมาก 

๔.  การส่งเข้ารับอบรมร่วมกับสถาบันที่มีการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้าน  ในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  บางครั้งจะต้องให้บุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างดีขึ้นจะต้องได้รับ
การพัฒนาร่วมกับสถาบันที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  เพราะในบางครั้งลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด จะมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง  ซึ่งในบางครั้งบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด  ยังไม่มีความเข้าใจและทักษะความช านาญในเรื่องที่ปฏิบัติ  บุคลากรจะต้องได้รับการ
พัฒนาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

๔.  การนิเทศงาน  เป็นอีกแนวทางหนึ่งทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้ให้ความส าคัญกับการนิเทศ
งานของบุคลากรที่อยู่ในสังกัด  เพราะการนิเทศงานจะท าให้บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนในด้านความรู้  และรับการ
เสนอแนะแนวทางเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา   หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพผลเกิดขึ้นแก่
องค์กรได ้

๖.  การสับเปลี่ยนงาน องค์การบริหารส่วนโตนดได้เห็นความส าคัญในการสับเปลี่ยนงานในหน้าที่จะ
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดความช านาญและมี
ทักษะงานในด้านอื่นๆ ที่ดีข้ึนกว่าเดิม ซึ่งเป็นการรับรู้กับสิ่งต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
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๓.  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่ / การเปลี่ยนสายงาน 
 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง  ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  และจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดต้องถือปฏิบัติ  เพราะการที่จะพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งนี้จะต้องได้รับการ
พัฒนา  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการท างาน  หรือโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร องค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด  ได้ก าหนดวิธีการที่จะพัฒนาบุคลากรที่เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่  
และพนักงานส่วนต าบลที่เปลี่ยนสายงาน  ดังนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ  ๒. การแนะน างาน  ๓. การฝึกอบรม 

 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้ด าเนินนโยบายต่าง ๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนด  
นอกจากนี้ในส่วนข้อเท็จจริงปัญหาที่แตกต่างก็ได้ด าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่น 
 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการปฏิรูประบบราชการ ให้มีความคล่องตัวในการบริหาร ประกอบกับ
กรณีการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางให้แก่ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ก็ได้บริการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล  และการปรับโครงสร้างส่วนราชการต่างๆ ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจที่ได้รับโอน ทั้งนี้  เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารราชการ เพ่ือให้การด าเนินนโยบายต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับภารกิจ และอ านาจหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้น ดังนี้  

  ๑. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาระบบการท างาน และการบริหารงานในทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องที่มีระบบข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       ๓. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
 ๔. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องที่มีการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงพาตนเองได้ 
  ๕.  ต้องบริหารงานไปสู่เป้าหมายบ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม 

๔. ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  เปน็การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ 
ด้าน  การพัฒนาต าบลจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในต าบล โดย
ตระหนักและทราบถึงปัญหาและความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และการรวบรวมกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างไร  โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการด าเนินการตาม
ภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการพัฒนาจังหวัด อ าเภอ ต าบล ตลอดจน
นโยบายหลักของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา   
โดยสามารถก าหนดภารกิจได้เป็น  ๗  ด้าน ซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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      ๔.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  (มาตรา  ๖๗(๑)) 

(๒) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร  (มาตรา  ๖๘(๑)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา  ๖๘(๒)) 
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา  ๖๘(๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  (มาตรา  ๑๖(๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ  (มาตรา  ๑๖(๕)) 

     ๔.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา  ๖๗(๖)) 

(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  ๖๗(๓)) 
  (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา  ๖๘(๔)) 

(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
     (มาตรา๑๖(๑๐)) 
(๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา ๑๗(๗)) 

     ๔.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  ๖๗(๔)) 
(๒) การคุ้มครองดูแล  และรักษาทรัพย์สอนอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) 
(๓) การผังเมือง  (มาตรา  ๖๘(๑๓)) 
(๔) การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา  ๑๖(๑๗)) 

  (๕) การควบคุมอาคาร  (มาตรา  ๑๖(๒๘)) 
     ๔.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  ๖๘(๖)) 
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  (มาตรา  ๖๘(๕)) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  ๖๘(๗)) 
(๔) ให้มีตลาด  (มาตรา  ๖๘(๑๐)) 
(๕) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  (มาตรา  ๖๘(๑๑)) 
(๖) การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา  ๑๖(๖)) 
(๗) การท่องเที่ยว  (มาตรา  ๖๘(๑๒)) 
(๘) การพาณิชยกรรม  และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  ๑๖(๗)) 

      ๔.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑) คุ้มครอง  ดู  แล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  (มาตรา  ๖๗(๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล  (มาตรา  ๖๗(๒)) 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  (มาตรา  ๑๗(๑๒)) 

       ๔.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(มาตรา  ๖๗(๘)) 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (มาตรา  ๖๗(๕)) 
(๓) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น  (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
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๔.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจที่เก่ียวของดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑)) 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ  หรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม  (มาตรา  ๖๗(๙)) 
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  (มาตรา  ๑๖(๑๖)) 
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

(มาตรา  ๑๗(๓)) 
(๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

(มาตรา  ๑๗(๑๖)) 
ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน  ตามท่ีกฎหมายให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโตนดได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึ่งถึงความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของ
ผู้บริหารเป็นส าคัญ     

๕. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

เพ่ือให้การด าเนินงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดไว้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ของ
กฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานไว้แต่ละด้าน  ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน ทางเดิน ทางเท้าและทางระบายน้ า 
 - พัฒนาและจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
 - พัฒนาและจัดให้มีระบบประปา 
 - จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 
 - พัฒนาระบบจราจร 
 - การวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร 
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  - ส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคแก่ประชาชน 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
  - ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  - ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 



 

- ๑๒ - 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
  - การเฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟูและบ าบัดสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 

 - พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร 
 
 

บทที่  ๓ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

 
การจะพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถน าพาการบริหารงานขององค์กร
ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนดมีการก าหนดเป็นแนวทางท่ีจะพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลไว้อย่างชัดเจน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้จัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็น
ระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติไว้หลายระดับ  โดยได้ก าหนดวิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด า เนินการไว้  
ดังนี้ 

 

๑. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้  จึงต้องมีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และในแต่ละปี
จะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลไว้อย่างชัดเจน  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด  จึงได้ก าหนดวิธีการหรือแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสายงาน
ผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติไว้ โดยวิธีการ  ดังนี้   

  ๑.  การปฐมนิเทศ                                                                   
๒.  การฝึกอบรม 
๓.  การศึกษาหรือดูงาน 
๔.  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
๕.  การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
๖.  การให้ทุนการศึกษา 

๒. ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุก

ต าแหน่งไว้ภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี โดยได้ก าหนดระยะเวลาการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละ
หลักสูตร ตามห้วงระยะเวลาตามตาราง ดังนี้ 



ตารางก าหนดระยะเวลาการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 

๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
 การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม ่

 
หลักสตูรอื่น  ๆ  ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนจัดให้มีการฝึกอบรม 
 

บุคลากรทีไ่ด้รบัการบรรจุใหม่  จ านวน 1 ราย 
 

ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี 
มิถุนายน -  ตุลาคม ของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 
๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

 ส านักปลัด อบต. 
หลักสตูร นักบริหารงาน อบต. 
หลักสตูร หัวหน้าส านักงานปลดั 
หลักสตูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หลักสตูร นักทรัพยากรบุคคล 
หลักสตูร นักจัดการงานท่ัวไป 
หลักสตูร นักพัฒนาชุมชน 
หลักสตูร นักวิชาการเกษตร 
หลักสตูร นิติกร 
หลักสตูร เจ้าพนักงานธุรการ 
หลักสตูร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
            
 

 
นักบริหารงาน อบต.          จ านวน 2 ราย 
นักบริหารงานท่ัวไป          จ านวน  ๑ ราย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๑ ราย 
นักทรัพยากรบุคคล           จ านวน ๑ ราย 
นักจัดการงานท่ัวไป           จ านวน ๑ ราย 
นักพัฒนาชุมชน               จ านวน 1 ราย 
นักวิชาการเกษตร             จ านวน 1 ราย 
นิติกร                           จ านวน 1 ราย 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ               จ านวน 1 ราย 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน ๑ ราย 
 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๓ - 



 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

 กองคลัง 
หลักสตูร ผู้อ านวยการกองคลัง 
หลักสตูร นักวิชาการคลัง 
หลักสตูร นักวิชาการเงินและบัญชี 
หลักสตูร นักวิชาการพัสด ุ
หลักสตูร นักวิชาการจดัเก็บรายได้ 
หลักสตูร เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ 
 
กองช่าง 
หลักสตูร ผู้อ านวยการกองช่าง 
หลักสตูร นายช่างโยธา 
หลักสตูร นายช่างไฟฟ้า 
หลักสตูร เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสตูร นักบริหารการศึกษา 
หลักสตูร นักวิชาการศึกษา 
 
หลักสตูรอื่น  ๆ  ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจัดใหม้ี
การฝึกอบรม 
 

 
นักบริหารงานการคลัง         จ านวน ๑ ราย 
นักวิชาการคลัง                  จ านวน ๑ ราย 
นักวิชาการเงินและบญัช ี      จ านวน ๑ ราย 
นักวิชาการพัสดุ                 จ านวน ๑ ราย 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้       จ านวน  ๑ ราย 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      จ านวน  1 ราย 
 
 
นักบริหารงานช่าง         จ านวน  ๑ ราย 
ช่างโยธา/นายช่างโยธา   จ านวน  2 ราย 
ช่างไฟฟ้า/นายช่างไฟฟ้า จ านวน  ๑ ราย 
เจ้าพนักงานธุรการ        จ านวน  1 ราย 
 
 
นักบริหารการศึกษา   จ านวน  ๑  ราย 
นักวิชาการศึกษา       จ านวน  ๑  ราย 
 
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 
 
 
 

- ๑๔ - 



 

 
 

๓. หลักสูตรการบริหาร 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

 หลักสตูร ผู้บริหารท้องถิ่นระดับสงู 
หลักสตูร นายก อบต.  
หลักสตูร รองนายก อบต. 
หลักสตูร เลขานุการสภา อบต./ 
           เลขานกุารนายกฯ 
หลักสตูร ประธานสภา/ 
           รองประธานสภา อบต. 
หลักสตูร สมาชิกสภา อบต. 
 
หลักสตูรอื่น  ๆ  ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจัดใหม้ี
การฝึกอบรม 
 

พนักงานส่วนต าบลระดับกลาง ขึ้นไป 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
รองนายก อบต.          จ านวน  ๒ ราย 
เลขานุการสภา อบต.    จ านวน  ๑ ราย 
เลขานุการนายกฯ อบต. จ านวน  ๑ ราย 
ประธานสภา อบต.       จ านวน  ๑ ราย 
รองประธานสภา อบต.  จ านวน  ๑ ราย 
สมาชิกสภา อบต.        จ านวน  ๒4 ราย 
 
ผู้บริหารทุกคน 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 
๔. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

 การส่งเสริมการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
 
การส่งเสริมการศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท 
 
หลักสตูรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการบรหิาร 
หลักสตูรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ 
 

ผู้บริหาร อบต. /พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา อบต.  
ผู้บริหาร อบต. /พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/
สมาชิกสภา อบต.  
นายก อบต. 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

- ๑๕ - 



 

 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

 หลักสตูรการด าเนินการทางวินัย 
 
หลักสตูรการจัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ปี 
หลักสตูรการออกแบบก่อสร้าง 
 
หลักสตูรอื่น  ๆ  ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจัดใหม้ี
การฝึกอบรม 
 

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง จ านวน ๒ คน 
 
หัวหน้าส านักปลัด และนักทรัพยากรบุคคล  
นายช่างโยธา  
 
ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
๕. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

 หลักสตูรเกีย่วกับการส่งเสริมความรู้คู่คณุธรรมและ
จริยธรรม 
 
หลักสตูรอื่น  ๆ  ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจัดใหม้ี
การฝึกอบรม 
 

ผู้บริหารและพนักงาน อบต.  
 
 
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 
 ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น/ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

 

- ๑๖ - 



- ๑๗ - 

บทที่  ๔ 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 

 การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาไว้แต่ละหลักสูตรของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่เข้ารับ
การพัฒนาแต่ละหลักสูตร วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา  งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรร
ส าหรับพัฒนา เมื่อ ก.อบต.จ.นม  พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จะได้ประกาศใช้
บังคับเป็นแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  
 

1. งบประมาณพัฒนาหลักสูตรสายผู้บริหาร 
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล โดยวิธีการปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมในประเทศ หมายถึง กา ร
เพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดก าหนด และ
ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสถาบันต่าง ๆ จัดอบรมสัมมนา โดยใช้เวลาในการปฏิบัติ
ราชการ  เพื่อให้ได้มาซึ่งประกาศนียบัตร องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้จัดสรรงบประมาณไว้ เพ่ือเป็นค่าใช้ใน
การอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ  ที่ใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตรผู้บริหาร และ
อบรมสัมมนาต่าง ๆ ส าหรับผู้บริหารในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60   ดังนี้ 
     ๑. หลักสูตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

๒. หลักสูตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
๓.  หลักสูตร ประธานสภา/รองประธานสภา อบต.   
๔.  หลักสูตร สมาชิกสภา อบต.   
๕.  หลักสูตร  เลขานุการนายก  อปท.   
6.  หลักสูตร เลขานุการสภา อปท.   
7. หลักสูตร นักบริหารงาน  อปท.   
8. หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง   
9. หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป     
๑0. หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง   
๑1. หลักสูตร นักบริหารงานช่าง   
๑2. หลักสูตร นักบริหารการศึกษา  
๑3.  หลักสูตรอื่น  ๆ  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหจัดหน่วยงานอื่น  หรือส านักงาน

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาให้มีการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 
 

2. งบประมาณพัฒนาหลักสูตรสายผู้ปฏิบัติ 
 การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล โดยวิธีการปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดู

งานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมในประเทศ 
หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ก าหนด และตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสถาบันต่าง ๆ  จัดอบรมสัมมนา โดยใช้เวลาใน
การปฏิบัติราชการ  เพื่อให้ได้มาซึ่งประกาศนียบัตร องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้จัดสรรงบประมาณไว้ เพ่ือ
เป็นค่าใช้ในการอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตร
ส าหรับสายผู้ปฏิบัติงาน และอบรมสัมมนาต่าง ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – 
๒๕60   ดังนี้ 
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๑. หลักสูตร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานพัสดุ    
๒.  หลักสูตร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าพนักงานธุรการ  
๓.หลักสูตร ช่างโยธา/นายช่างโยธา/ช่างไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า  /ช่างประปา 
๔. หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ / นักวิชาการคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชี / นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
๕. หลักสูตร นักวิชาการศึกษา / นักพัฒนาชุมน / นักวิชาการเกษตร 
๖. หลักสูตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / บุคลากร / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
๗. หลักสูตรอื่นๆ  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหจัดหน่วยงานอื่น  หรือองค์การบริหารส่วน

ต าบลโตนดจัดให้มีการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 
 
 

บทที่  ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 จากประกาศ  ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ 279 ก าหนดว่า การติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เนื่องจากพนักงานส่วนต าบลเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร ดังนั้น จึงจ าเป็น
จะต้องมีกระบวนการพัฒนาข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งก าลังคนที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติราชการ มีพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพ่ือสร้างผลงานที่มีคุณภาพอัน
ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  เป็นการตัดสินของการบริหารงานบุคคลโดยเทียบกับ
เกณฑ์ ซึ่งมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงของกระบวนการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุง เพ่ิมเติมคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งขึ้น  
  การติดตามประประเมินผลการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล จ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การ
ประเมินผลภายใน และการประเมินผลภายนอก ดังนี้ 

๑. การประเมินผลภายใน   
  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของตนเอง ที่กระท าโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงาน ด าเนินการประเมินผลการบริหารการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
หน่วยงานตนเอง เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด ซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเองและควรท าอย่างต่อเนื่อง 

๒. การประเมิลผลภายนอก   
  เป็นกระบวนการตรวจสอบการบริหารงาน ซึ่งกระท าโดยกลุ่มบุคคลที่เป็นนักประเมินจากภายนอก
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการท างานเป็นหลักประกันคุณภาพในการด าเนินงานบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าได้มาตรฐานเพียงใด 
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 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้น าเสนอระบบการประเมิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งการประเมินจะช่วยให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการปฏิบัติงาน น าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงานบริหารงานบุคคล  เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อภารกิจการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ ยึดหลักการประเมินเชิงระบบ ประกอบด้วย
ทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน กระบวนการประเมิน และผลลัพธ์ของการประเมิน รายละเอียดของกรอบแนวทาง
และระบบติดตามและประเมินผลการบริหารการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นขั้นตอนการประเมินที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของหน่วยงานตน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการประเมิน ประกอบด้วย การสร้างความตระหนัก เตรียมความพร้อม วางแผนการประเมิน การ
ด าเนินการประเมิน เขียนรายงานการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. ขั้นการสร้างความตระหนัก 
  การสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานทุกคน ให้เห็นความส าคัญและ
ความจ าเป็นของการประเมินว่าจะส่งผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จ โปร่งใส ถูกต้องและ
ตรวจสอบได้ การสร้างความตระหนักสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

๑.๑ ส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินตนเอง โดยวิธีการส ารวจ สัมภาษณ์บุคคลที่รับผิดชอบงาน 

๑.๒  สร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรที่ได้รับผิดชอบงาน โดยน าผลจากการ
ส ารวจรับรู้เรื่องการประเมินตนเองมาวางแผนสร้างความเข้าใจร่วมกัน เสริมสร้างความรู้ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และเน้นความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบงานแต่
ละด้าน ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของการประเมินผลตนเองของหน่วยงาน 

๑.๓  สร้างจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินในด้านการบริหารงานบุคคล โดยให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้ทดลองประเมินงานของตนเอง ตามภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร กระบวนการ วิธีการ การ
ใช้เวลา งบประมาณและทรัพยากรในการท างาน 

๒. ขั้นการเตรียมความพร้อม 
๒.๑  ศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ได้แก่ 

ประสบการณ์  ความรู้ ความคิดเห็นที่มีต่อการประเมิน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนาบุคลากร 
๒.๒  ก าหนดรูปแบบและวิธีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล ในเรื่อง

การประเมิน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น  
 ๑. จุดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ 
 ๒. จัดท าเอกสารให้ศึกษา 
 ๓. ศึกษาดูงาน 
๒.๓ ท าความเข้าใจรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒.๒  

๓. ขั้นวางแผนการประเมิน 
๓.๑ ก าหนดกรอบการประเมินการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โดย

ด าเนินการ ดังนี้ 
๓.๑.๑.  ศึกษาสภาพปัจจุบันของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีในเรื่องการบริหารงานบุคคลในด้าน 
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    - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก และการแต่งตั้ง 
    - การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การย้ายและการจูงใจ 
     - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษา การวางแผน การ
พัฒนาอาชีพ 
๓.๑.๒. ท าความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานให้เข้าใจเหตุผลและความจ าเป็นในการประเมิน 

ว่าการประเมินจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน 
๓.๑.๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินการพัฒนาบุคลากรของตนเอง ให้เป็นไปเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงงาน 
๓.๑.๓.๑ ท าความเข้าใจในเครื่องมือชี้วัดส าหรับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนางานเกี่ยวกับองค์ประกอบ  ปัจจัย ตัวชี้วัด และเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร ในการประเมินผลการบริหารพัฒนาบุคลากร  อาจจ าเป็นต้องประเมินตามปัจจัยและตัวชี้วัดทุกรายการ
ข้างต้น ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเลือกใช้ตามภารกิจหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้มีการประเมิน เช่น ในช่วงที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานบริหารงานบุคคล อาจไม่มีมีการ
ด าเนินกิจกรรมการบรรจุแต่งตั้งก็ได้ ดังนั้น ก็ไม่ต้องประเมินปัจจัยด้านการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นต้น 

๓.๑.๓.๒ ก าหนดกระบวนการ วิธีการประเมิน ในการประเมินผลการบริหารการพัฒนา
บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคลควรท าความเข้าใจกับการใช้เครื่องมือส าหรับการประเมินการพัฒนาบุคลากร โดย
การศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การก าหนดแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิธี การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งตัวบุคคลผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านและเข้ารับการพัฒนา 

๓.๑.๓.๓ ศึกษาเกณฑ์ในการประเมิน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดในการประเมินนั้น หน่วยงานควรร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมินว่าระดับความพึงพอใจของแต่ละ
ตัวชี้วัดของหน่วยงานมีความต้องการเพียงใดเมื่อก าหนดเกณฑ์ในการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้อง
แจ้งเกณฑ์การประเมินให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบร่วมกัน  

๓.๑.๓.๔ ก าหนดผู้ประเมินและบทบาทหน้าที่หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพ่ือ
ท าหน้าที่ดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการพัฒนาของตนเองในแต่ละระดับ มีดังนี้ 

   - ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดและ
หัวหน้าส านักปลัด ท าหน้าที่สรุปการประเมินผลการบริหารการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
และรายงานให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือรายงานต่อไปยัง ก.อบต.จ.นครราชสีมา  ทราบ 

- ระดับหน่วยงาน  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการบริหาร
การพัฒนาบุคลากรของตนเอง  และรายงานให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมแจ้งส านักปลัด อบต.
โตนด  เพ่ือรายงานต่อไปยัง ก.อบต.จ.นครราชสีมา  ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๒๑ - 

แผนผังการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 

 
ส านักปลัด อบต.โตนด 

(รวบรวมและประเมินผล) 
 
 

             

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

รายงานสรุป  ก.อบต.จ.นครราชสีมา 
   
 

๓.๑.๓.๕  การก าหนดระยะเวลา และแผนการก ากับติดตาม การประเมินกระบวนการที่
กระท าอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีขั้นตอนชัดเจนในการวางแผนการประเมินการพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลของหน่วยงาน การก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้หน่วยงานและ
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร สามารถด าเนินการตามกิจกรรมให้เป็นไป
ตามกรอบการประเมินที่วางไว้ การประเมินด้านการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้มีการ
ประเมินติดตามและประเมินตนเองปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการติดตามและประเมินผลในช่วงเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

๓. ขั้นตอนด าเนินการประเมิน 
หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้วางแผนการประเมินไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ท าการประเมิน ต้องศึกษาการใช้เครื่องมือชี้วัดส าหรับการประเมินผลการบริหารการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจ
อย่างจริงจัง 

การด าเนินการประเมิน มีองค์ประกอบดังนี้ 
๑. ผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วยบุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคล และบุคคลอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบส ารวจที่มีอยู่ในคู่มือการใช้เครื่องชี้ส าหรับการ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบส ารวจในแต่ละองค์ประกอบและปัจจัยไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้านบริหารงานบุคคลที่หน่วยงานด าเนินการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการบริหารงานบุคคลปีละ ๒ ครั้ง 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ ๑ – ๑๕  มีนาคม และ ๑ – ๑๕  กันยายน ของแต่ละปี  

 
 



 

- ๒๒ - 

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าเอาข้อมูลที่เก็บรวมรวมในข้อ ๓ มาวิเคราะห์ 
แล้วน าผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้ 

 ๑.๐๐ – ๑.๕๐   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมน้อยที่สุด 
 ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมน้อย 

๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมปานกลาง 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมมาก 
๔.๕๑ – ๕.๐๐   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

ในกระบวนการประเมินของการบริหารการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด  จะต้องสร้างระบบการประเมินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรทุกคนต้องเห็นความส าคัญ เข้าใจ
ขั้นตอน วิธีการประเมิน ให้การยอมรับข้อมูลที่ได้จากการประเมินเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามสภาพที่ด าเนินการใน
หน่วยงานอย่างแท้จริง หน่วยงานควรพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานตามองค์ประกอบปัจจัยและตัวชี้วัดได้
พัฒนาขึ้นมาในการประเมิน เพ่ือให้การประเมินด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๔. ขัน้การเขียนรายงานและการเผยแพร่ 
   เมื่อด าเนินการประเมินและตรวจสอบผลการประเมินแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ต้องจัดท า
สรุปและรายงานผลการประเมินให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ ส่วนรูปแบบการรายงานผลการประเมิน
สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน 

๕. ขั้นการน าผลการประเมินไปใช้ 
   เงื่อนไขสู่ความส าเร็จของการประเมินการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ความส าเร็จของระบบการประกันคุณภาพของการท างานคือ การสร้างจิตส านึก 
ตระหนักในความส าคัญของการประเมินตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ว่า 
การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานที่รับผิดชอบ พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และน าไปก าหนดนโยบายในการบริหารงาน
บุคคล รวมทั้งสามารถน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ปรับปรุงแก้ไขระบบการประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ตนเองให้มีความถูกต้องชัดเจนเป็นระบบมากยิ่งขึ้นด้วย 
 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ครั้งที่  ๑/๒๕60 
วันที่  8   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕60    เวลา  ๑3.๐๐  น.   

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
……………………………… 

 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุรเทพ    ปั่นกลาง  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ประธานกรรมการ 
๒. นายมงคล     แมงกลาง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
๓. นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
4. นายดนับ     วิชัยวัฒนา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
5. นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน กรรมการ 
        ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. นางนพภา    ยอพันดุง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด             กรรมการ/เลขานุการ 
7. นางณัฐรินีย์  ไชยโคตร   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ            ผูช้่วยเลขานุการ 

 

เปิดประชุม  เวลา  ๑3.๐๐ น. 
ประธาน ฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดประชุมตามวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานกรรมการ   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ที่ 306/๒๕60 ลงวันที่ 1 สิงหาคม  

๒๕60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ซึ่งประกอบด้วย 
๑. นายสุรเทพ    ปั่นกลาง      ต าแหน่ง นายก อบต.โตนด  ประธานกรรมการ 
๒. นายมงคล     แมงกลาง      ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
๓. น.ส.ภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
4. นายดนับ      วิชัยวัฒนา     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
5. น.ส.ธนวรรณ  เทศสูงเนิน    ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 

                      รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
6. นางนพภา    ยอพันดุง        ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด     กรรมการ/เลขานุการ 
7. นางณัฐรินีย์  ไชยโคตร        ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๕   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว 
    -ไม่มี-    

/ระเบียบ... 



 

- ๒ - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
ประธานฯ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลง
วันที่  ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๕  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนี้ 

ข้อ  ๒๖๙  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ในการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.)  ก าหนด  โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา  ๓  
ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ข้อ  ๒๗๐  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการกอง  และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน      เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ  ๒๗๑  แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย   
(๑) หลักการและเหตุผล 
(๒) เป้าหมายการพัฒนา 
(๓) หลักสูตรการพัฒนา 
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

     (๕) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
     (๖) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ  ๒๗๘  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลตามข้อ  ๒๗๑  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาของ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตาม
วรรคหนึ่งให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงความ
จ าเป็นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา
และระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรส าหรับการ
พัฒนา เมื่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณามีมติเห็นชอบ
แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลต่อไป 

เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ๓  ปีแล้ว  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ 
๒๗๑  เป็นระยะเวลา  ๓  ปี  ในรอบถัดไป  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผน
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 

/ดังนั้น... 



 

- ๓ - 
ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้มีค าสั่งฯ ที่ 306/๒๕60  ลง

วันที่ 1  สิงหาคม ๒๕60  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดขึ้น  เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเลยน าเสนอให้  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัดนครราชสีมา) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบโดยทั่วกัน 
 

   3.1  การพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร อบต.โตนด 
ประธานฯ  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้มีการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ซึ่งได้มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2561–2563 แล้วนั้น 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสมีา  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลง
วันที่  ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๕ ข้อ  ๒๗๑  (๖) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ซึ่งจะต้องรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเป็นประจ าทุกปี 

ประธานฯ เชิญท่านเลขานุการคณะกรรมกาฯ  มีอะไรชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เลขานุการฯ ส าหรับในขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล จ าเป็น

จะต้องมีการจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสามารถวัดออกมาเป็น
รูปธรรมเพื่อน ารายงานผลต่อนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลต่อไป   

  ทั้งนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ในแต่ละด้านมาเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา หรือมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรบ้างดังนี้ ส่วนรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย แบบ 1 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด อบต.โตนด 
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.โตนด 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

3.1  แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน 
3.2  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
มติที่ประชุม เห็นชอบ   
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   3.2  การพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร อบต.โตนด (พ.ศ.2561-2563) 
ประธานฯ  ตามที่   ได้แจ้ งให้ที่ประชุมฯ  ได้ทราบถึงจุดประสงค์ของการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ตาม
ระเบียบวาระที่  ๓  แล้วนั้น  บัดนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท าแผนฯ   จึง
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  ว่ามีความเหมาะสม  
ครบถ้วนแล้วหรือไม่  เพื่อที่จะได้น าเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัดนครราชสีมา) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานฯ เชิญท่านเลขานุการคณะกรรมกาฯ  มีอะไรชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

เลขานุการฯ ส าหรับแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดในครั้งนี้  หาก
ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดส่วนใด  ที่ต้องการเพ่ิมเติมข้อมูล   
ของหลักสูตรรวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ  ขอให้ส่งข้อมูลได้ที่ส านักปลัดฯ  ภายในวันที่  
11  สิงหาคม  ๒๕60  และขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง  และน าเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  พิจารณาลงนามเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ  ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา) ต่อไป 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ   
 
   3.3  การพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร อบต.โตนดประจ าปี 2561 
ประธานฯ   ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรบุคลากรประจ าปี 2561 ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโตนด นั้นจะมุ่มเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ในด้านต่าง ๆ  โดยการน าสมรรถนะหลัก 5   ด้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาการปฏิบัติราชการในองค์กร ขอให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดของการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีในครั้งนี้ตามแบบร่างที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation – ACH) 

   พฤติกรรมบ่งชี้ 
   ระดับท่ี 1 : แสดงความพากเพียรพยายาม  และตั้งใจท างานให้ดี 

 มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการท างานและตรงต่อเวลา 
 มีความรับผิดชอบในงาน  สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา 
 ตั้งใจและพากเพียรพยายามท างานในหน้าที่และส่วนตัวของตนให้ดีตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้ดี

ยิ่งๆขึ้นไป 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้  
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2. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน(Organization and Process Understanding– OPU) 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับท่ี 1 : เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานของตน 
 เข้าใจเทคโนโลยี ระบบกระบวนการท างานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่ 
รวมทั้งกฎระเบียบตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ และน าความเข้าใจนี้มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานหรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่ได้ถูกต้อง 

3. การบริการเป็นเลิศ  (Service Mind – SERV) 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับท่ี 1 : แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และให้บริการที่
ผู้รับบริการต้องการได้ 
 ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  เป็นมิตรเต็มใจต้อนรับ และสร้างความ

ประทับใจอันดีแก่ผู้รับบริการหรือประชาชน 
 ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อชักถามรายงานความคืบหน้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่

ผู้รับบริการหรือประชาชนเมื่อมีค าถามหรือข้อสงสัย 
 ให้ค าแนะน าและคอยติดตามเรื่อง เมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนมีค าถามข้อ

เรียกร้องที่เก่ียวกับภารกิจของหน่วยงาน 
 แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอน

งานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ 
 ประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือ

ประชาชนได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 
ปลัด อบต.   จากสมรรถนะ ทั้งสามด้านข้างต้นเป็นการแสดงถึงความเป็นตัวตนของแต่ละ

บุคคลว่ามีความรู้ความสามารถมากเพียงใดในการน ามาใช้ในการปฏิบัติของตนเอง การ
แก้ปัญหา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การละเอียดรอบคอบ ซึ่งเป็นการพัฒนา
เฉพาะตัวบุคคล  จึงเห็นควรให้มีการจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งให้ครอบคลุมทุกสายงาน 

4. การยึดม่ันในความถูกต้องและจริยธรรม (ความซื่อสัตย์ต่อสายอาชีพ (Integrity–ING)) 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

   ระดับท่ี 1 : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบ
วินัย 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย  จริยธรรมและระเบียบวินัยที่
หน่วยงานและองค์กรก าหนดไว้ 

 มีจิตส านึกในการปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบ/ต าแหน่งงานของตนให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของหน่วยงานและองค์กร 

ปลัด อบต.    จากสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาจ้าง เห็นควรให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนดทั้งหมด 
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5. การท างานเป็นทีม  (Teamwork – TW) 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับท่ี 1 : รู้บทบาทหน้าที่ของตน และท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 
 ท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม 
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานในกลุ่มหรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและท างานในส่วนของตนได้

อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 
 แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงานสมาชิกในทีมคนอ่ืนๆ แม้ว่าผู้อ่ืนไม่ได้ร้องขอ 

ปลัด อบต.    จากสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมภายในองค์กรของเรา  ควรจัดให้มี
กิจกรรมที่ท าร่วมกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของ
องค์กรเพ่ือให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นถึงความร่วมมือ ความสามัคคีกัน เช่น การจัดการแข่งกีฬาภายในองค์กร  การ
ร่วมกันท าความสะอาดสถานที่ปฎิบัติงาน เป็นต้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

3.3  การพิจารณาก าหนดตวัชี้วัดในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากร 

   ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการ
ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ของ อบต.โตนด  โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Output) 

   - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 
โดยการจัดท าแบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ   

การก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2561  จะถือเอา
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2561 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  โดยจะคัดเลือกเฉพาะ
บางข้อที่ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของ อบต.  ในเบื้องต้นได้ท า
การคัดเลือกได้ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย แบบ 2  

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2561  ขอเสนอให้ถือเอาผล
คะแนนที่คณะกรรมการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2561 เป็นตัววัด
ความส าเร็จการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด แล้วรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดทราบต่อไป 

ประธานฯ  ตามเอกสารที่ทางเลขานุการเสนอ และชี้แจงรายละเอียดให้ทราบในเบื้องต้นมี
คณะกรรมการท่านได้มีข้อคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมในช่วง
ใดบ้าง  ขอให้ท่านเสนอมาได้เลย  แต่เท่าท่ีได้อ่านรายละเอียดถือว่าครอบคลุมมาก ถ้า
ไม่มีท่านใดเสนอขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   
/เลขานุการ... 
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เลขานุการฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติม ในการก าหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ครอบคลุมและเป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน ได้เป็นประจ าทุกปี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานฯ ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ  ท่านอื่น  ๆ  มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  

ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ  ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  และขอปิดการ
ประชุมครับ 

เลิกประชุม   เวลา  ๑5.00   น. 
 
     (ลงชื่อ)     ณัฐรินีย์  ไชยโคตร   ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางณัฐรินีย์  ไชยโคตร) 
           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
           ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 

(ลงชื่อ)           มงคล  แมงกลาง          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      ( นายมงคล  แมงกลาง ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 

   (ลงชื่อ) สุรเทพ  ปั่นกลาง  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายสุรเทพ  ปั่นกลาง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
    ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 


