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ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   

อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

                  
 
 



 
      

คำนำ 
 

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  ขององค์การบริหารส่วนตำบล   
หนองแวง ฉบับนี้  จัดทำข้ึนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  โดยได้
จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวง  ซึ ่งทำให้ได้ข้อมูลที ่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจาก
กระบวนการที่เป็นระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง  การสำรวจความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที ่ด ีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวงได้                
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ไว้ ณ ที่นี้ 
 
 
         
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
สารบัญ 

 
         หน้า 

 

ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย          ๖ 
 

ส่วนที่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา           ๘ 
 

ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา        ๒๑ 
 

ส่วนที่ ๕  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา         ๒๓ 
 

ส่วนที่ ๖  การติดตามและประเมินผล          ๒๕ 
 
 
             
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา   
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี
คุณธรรม 
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 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
นำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 

๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  จึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  และ
จัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๒.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๓.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังปฏิบัติงาน 
๕.  ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่ในเขต  อบต. ทำให้รู้สภาพ

พ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน  
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
5.  มีงานฝากจากหน่วยงานอื่นค่อนข้างเยอะ 
 

 
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒.  มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี   
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ

บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
๖. สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสำหรับใช้อ้างอิง

และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่        
จำนวนประชากร และภารกิจ     

 
 

- ๔– 
 



การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะเป็นการ

พัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญา
จ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทำแผน ควบคุม

กำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ 

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ทำงานตามคำสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 



 
 
วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

“ภายในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จะมี
ความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความชำนาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจ
ให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทำ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ทำงานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากำลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแวงทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู ้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู ้ที ่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการดำเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือระเบียบกำหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 



 
 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งต้อง

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย  
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
 
 

                                     - ๙ - 
 
 



๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอำนาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

 
 

 



- ๑๐ - 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร   

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ ๙๐ 

๒๐๐,๐๐๐    สำนักงานปลัด 

๒ โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูาน 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กลุ่ม
แกนนำชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ  

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ ๙๐ 

๔๐๐,๐๐๐    สำนักงานปลัด 

๓ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน จาก
หน่วยงานอ่ืน ทั้งพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ ๙๐ 

๒๐๐,๐๐๐    สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
 



- ๑๑ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร(ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาทักษะในการทำงานของแต่ละ
สายงาน จากหน่วยงานอื่น ทั้งพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ ๙๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐    สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

๒ จัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
บันทึกข้อมูลการ
ฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทกึข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได ้
ร้อยละ ๙๐ 
 

-    งานบุคลากร 

 
 
 

 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร(ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจำป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ ๗๐ 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ ๗๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อย
ละ ๗๐ 
 

-    สำนักงานปลัด 
 

๒ 
 

กิจกรรม ๕ ส. ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส.  ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน ๕ ส  ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๙๐  
 

-    สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านคณุธรรมจรยิธรรม       
ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๐ 

๓๐,๐๐๐    สำนักงานปลัด 

๒ โครงการให้ความรู้ดา้นการป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสรมิด้านตา้นการทุจริต ร้อยละ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐ 

๒๐,๐๐๐ - -  สำนักงานปลัด 

๓ จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการ 

-    สำนักงานปลัด 

 
 
 



- ๑๔ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี(ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี(ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๔ โครงการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่น ร้อยละผู้เข้าร่วม 
โครงการ  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

-    สำนักงานปลัด 

๕ จัดทำคู่มือการให้บริการและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน  
 

จำนวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดทำคู่มือผลการให้บริการ จำนวน ๑ เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัตริาชการ 

-    สำนักงานปลัด  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี(ต่อ) 
กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริต 
 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทจุริต 
ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจำนงตอ่ต้านการทุจรติ 

-  - - สำนักงานปลัด 

๒ โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้ง 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรได้รับความรูด้้านคณุธรรม จริยธรรมมากขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 
เชิงประโยชน ์
- บุคลากรมีความรูด้้านคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น      
ร้อยละ ๘๐ 

-    สำนักงานปลัด 

๓ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัย
และรักษาวินัยในการทำงาน  

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ ๖๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผา่นการอบรมมีความรู้ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีด่ีในการปฏิบัติงาน 

-    สำนักงานปลัด 

 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรในอนาคต 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
การเปลีย่นแปลง เช่น ภาวะการเป็น
ผู้นำ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การ
เข้าสู่ อปท.ยุค ๔.๐ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนา  ร้อยละ ๗๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรสามารถเตรยีมพร้อมรับการเปลีย่นแปลง ร้อย
ละ ๗๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่พร้อมรับการเปลีย่นแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้น ในอนาคต 
 

-    สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง(ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ โครงการให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด และสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจังหวัด  

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตใน
องค์กร 

-    สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

๒ โครงการให้ความรู้เกีย่วกับระเบียบและ
วิธีการจัดซื้อจดัจ้างในภาครัฐ ร่วมกับ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด และ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติจังหวัด 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ 

-    สำนักงานปลัด 

๓ โครงการ อบต.เคลื่อนที่  ร้อยละของส่วน
ราชการไปจัด
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.หนองแวงร่วมจัดกิจกรรม    
ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 

๒๐,๐๐๐    สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 



-๑๘- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการทำงาน  
กฎระเบียบการปฏิบัตริาชการในสายงาน
ของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
สังกัด 
 

ร้อยละบคุลากรใน
สำนักงาน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทำคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ ๘๐ 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 

-    สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา(ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ ประชุมประจำเดือน และนำเสนอผล
การปฏิบัติงานประจำเดือนของส่วน
ราชการ 

ร้อยละของการ
เข้าร่วมประชุม
ประจำเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจำเดือนร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดทำการนำเสนอผลงานประจำเดือน 
 ร้อยละ ๙๐  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของแตล่ะ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง 

-    สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 

๒ โครงการจดัการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของโครงการ     
ร้อยละ ๘๐  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานร่วมกัน 

-    สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 

๓ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดี
ให้กับบุคลากร  
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ ของเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ ๙๐  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-    สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 

 



-๒๐- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา(ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรใน
สังกัด 
 
 

ร้อยละบคุลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน ร้อยละ ๙๐  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร 
 

-    สำนักงานปลัด 
 

 
 



ส่วนที ่๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวง กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการดำเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 
                        ๑.๖ การมอบหมายงาน 
                        ๑.๗ การให้การศึกษา 
                    ๒. แนวทางการดำเนินการ 
                       การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง นอกจากมีวิธีการดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้ กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนตำบลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นผู้ดำเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
   ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่างๆในส่วนที่ ๕ 

 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา 

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

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

 
 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความสำเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุง 



ส่วนที่ ๕ 
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

  

 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

๑ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดัองค์การบรหิารส่วนตำบลหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๒ หลักสตูรเกีย่วกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๓ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าสำนักปลดัหรือหลักสูตรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๔ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อำนวยการกองคลังหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๕ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อำนวยการกองช่างหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๖ 
 

หลักสตูรผู้บริหารการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๗ หลักสตูรผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคมหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๘ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์นโยบาย 
และแผนหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๙ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากรหรือหลกัสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑๐ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับการหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๕,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑๑ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑๒ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับพัสดุหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๓ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับงานเก็บรายไดห้รือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๔ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับงานประปาหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๕ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างโยธาหรอื 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

 
  
 



 - ๒๔ - 

 
 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

๑๖ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑๗ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑๘ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑๙ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๒๐ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะตำแหน่งหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๒๑ 
 

การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 

40,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒๒ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง 

100,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๖ 

การติดตามและประเมนิผล 

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ 
 ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.      กรรมการ 
 ๕.  ผู้อำนวยการกองคลัง            กรรมการ 
 ๖.  ผู้อำนวยการกองช่าง            กรรมการ 
 ๗.  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๘.  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวง  กำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    อย่าง
น้อยปีละ  ๑  ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทราบ 

 
บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัด
ร้อยเอ็ด ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน    อาจ
เป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความ
จำเป็นอาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


