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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

********************************* 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน
รูปแบบต่างๆ    โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการ
ทำงาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ   และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งนำไปสู่
แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มี
อยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่าง
เหมาะสม 

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

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการใหส้อดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่
อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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1.3 การพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ.  
โดยสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลจึงได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือสำหรับ “การพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือที่เรียกว่า “HR Scorecard” มาใช้ โดยศึกษาจากแนวทางของต่างประเทศแล้ว
นำมาออกแบบให้เหมาะสมกับระบบราชการไทย และได้กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ ดังนี้  

๑. เพ่ือพัฒนาและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน 
ความคุ้มค่าและความพร้อมในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับส่วนราชการและจังหวัด อันจะเป็นช่องทางในการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัดสามารถ
บริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการและจังหวัด อันจะนำไปสู่
การพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดให้สามารถปฏิบัติงานใน
ฐานะที่เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการและจังหวัดได้  
  ๓. เพ่ือสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งทำหน้าที่เชิงนโยบาย
ด้านการบริหารกำลังคนในภาพรวม และส่วนราชการและจังหวัดซึ่งรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ที่ประชุม ก.พ. ได้เห็นชอบกับแนวทางการนำ HR Scorecard มาใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ และ
เริ่มดำเนินการครั้งแรกที่กรมศุลกากร กรมราชทัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และ สำนักงาน ก.พ. ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ดำเนินการที่กรมชลประทาน กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมการปกครอง และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เป็นความต้องการของส่วนราชการทั้ง ๘ 
แห่ง มีความประสงค์ในการนำเครื่องมือนี้ไปใช้ โดย ก.พ. มิได้กำหนดว่าทุกส่วนราชการจะต้องทำเหมือนกัน
พร้อมกันหมด ซึ่งถือเป็นแนวทางใหม่ในการทำงาน  
 HR Scorecard ในภาครัฐมีองค์ประกอบทั้งหมด ๔ ส่วน ได้แก่  

1. มาตรฐานความสำเร็จ  หมายถึง  เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ 
2. ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  หมายถึง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และการดำเนินการ

ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่จะทำให้บรรลุมาตรฐานความสำเร็จ  
3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ  ในการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผลการดำเนินงาน ที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่า
ได้ดำเนินการตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุ
ตามมาตรฐานความสำเร็จ  

 มาตรฐานความสำเร็จที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด มี ๕ มิติ  
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัดมี แนวทางและวิธีการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้  
- ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    

ซ่ึงมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

- ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ           
“กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็น
ของส่วนราชการและจังหวัดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน  
(Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพ่ือ       
ลดช่องว่างดังกล่าว  
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- ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและ
สมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการและ
จังหวัด (Talent Management) 

- ส่วนราชการและจังหวัด มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของ
ผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา  

-  ส่วนราชการและจังหวัดมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
และจังหวัดได้จริง 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

- การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วน
ราชการและจังหวัด (Retention) 

- ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 

- การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการส่งเสริม ให้มีการ
แบ่ งปั น แล ก เป ลี่ ย น ข้ อมู ล ข่ า วส ารแ ละค วาม รู้   (Development and Knowledge 
Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่ จำเป็น
สำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการและจังหวัด 

- การมี ระบบการบริห ารผลงาน  (Performance Management) ที่ เน้ นประสิ ทธิภ าพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเทินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนก
ความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของส่วนราชการและจังหวัด   

มิติที่ ๔  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ      
และจังหวัดจะต้อง 

- รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดำเนินด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชน  

- มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 
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มิติที่ ๕  คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง การที่

ส่วนราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

- ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงานและ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ
และการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบั ติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

- มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการและจังหวัด 

-  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการและจังหวัด กับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

1.4 ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

ยุทธศาสตรที ่3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและผูบริหารใหมีศักยภาพที่สอดคลอง กับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0  

⚫ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพและสมรรถนะสูงที่ เอ้ือตอการ 
เปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรม   

⚫ การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นอยางตอเนื่องในบริบทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

⚫ การเตรียมการพัฒนาผูมีศักยภาพสูงของแตละวิชาชีพที่จําเปนในทองถิ่นและ
เตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงระดับสูงไดอยางเหมาะสม  

ยุทธศาสตรที่ 4 เนนความโปรงใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นที่ยึด หลัก
สมรรถนะและการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาล  

⚫ การมีกลไกสรางความสมดุลระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจําอันจะทําให้เกิดการ
ตัดสินใจบนหลักคุณธรรมและสรางความเปนธรรมแกขาราชการสวนทองถิ่น  

⚫ การสงเสริมศีลธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในระยะยาว  
⚫ การมกีารกลไก และเครื่องมือการสรรหาที่ใชหลักสมรรถนะอยางเหมาะสม  

1.5 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 
2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ วันที่ 26 
กันยายน 2560 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือ
สํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government  Skill Self - 
Assessment) 
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๑.6  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ 

  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศลีธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕ จึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  และ
จดัทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
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1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลัง  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ไว้  ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

-๒๐- 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

สำนักงานปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

๑ .งานบริหารงานท่ัวไป 
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานกฎหมายและคด ี
๔. งานป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภยั 
5.งานกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

๑. งานการเงิน 

๒. งานบัญชี 

๓. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้

๔. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 

๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและควบคมุ 
   อาคาร 
๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
๔. งานผังเมือง 

๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา   
   และวัฒนธรรม 
๒. งานบริหารศึกษา 
๓. งานกิจการโรงเรียน 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 
 

๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๒. งานสังคมสงเคราะห ์
๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
๔. งานเด็กและเยาวชน 
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2. อัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี   

อัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ ตำแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 

บริหารงาน 
ตำแหน่งประเภท 

/ระดบั 
หมายเหตุ 

1 55-3-00-1101-001 นางอำไพร  วงค์เงินยวง นักบริหารงานท้องถิ่น/ปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    

2 55-3-01-2101-001 นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการท้องถิ่น/ต้น พนักงานส่วนตำบล 

3 55-3-01-3102-001 นางสาวสุรีอรณ์  บุญจำ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ/ชำนาญการ พนักงานส่วนตำบล 

4 55-3-01-3103-001 นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ/ชำนาญการ พนักงานส่วนตำบล 

5 55-3-01-3305-001 นางวัลยา  บ้งพรม นิติกร วิชาการ/ชำนาญการ พนักงานส่วนตำบล 

6 55-3-01-3401-001 นายทวิทย์  สุทธาบุญ นักวิชาการเกษตร วิชาการ/ชำนาญการ พนักงานส่วนตำบล 

7 55-3-01-3810-001 นายอุดร  สำลี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิชาการ/ปฏิบัติการ พนักงานส่วนตำบล 

8 55-3-01-4101-001 นางสาวสิริยากร  โพธิ์งาม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป/ปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)    

9 - นายวิจิตร  ชณุหสกุล พนักงานขับรถรถยนต์ - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 66  

 พนักงานจ้างทั่วไป    

10 - นางคิดธยา  แซ่ซือ คนงานทั่วไป - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64     
(ยังมีภารกิจท่ีจะต้องดำเนินการถึงปีงบ 66) 
คงตำแหน่งไว้ 

11 - นายสมจิต  ขอบเขต ยาม - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 (ยังมี
ภารกิจท่ีจะต้องดำเนินการถึงปีงบ 66) คง
ตำแหน่งไว้ 

12 - -ว่าง- นักการภารโรง - ว่าง กำลังสรรหา 
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อัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ที ่ ตำแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 

บริหารงาน 
ตำแหน่งประเภท 

/ระดับ 
หมายเหตุ 

 กองคลัง    

13 55-3-04-2102-001 นางไพรวรรณ  แซ่ซือ นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง อำนวยการท้องถิ่น/ต้น พนักงานส่วนตำบล 

14 55-3-04-3201-001 -ว่าง- นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ/ปก/ชก ว่าง (กำลังสรรหา) 

15 55-3-04-3204-001 นางพรภณา  นามฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ/ชำนาญการ พนักงานส่วนตำบล 

16 55-3-04-3203-001 นางสุวิมล  วงษ์พินิจ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ/ชำนาญการ พนักงานส่วนตำบล 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)    
17 - นางพิชญา  สุนัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 66  

 กองช่าง    

18 55-3-05-2103-001 นายสีหโยธิน  แก่นดี นักบริหารงานช่าง/ผู้อำนวยการกองช่าง อำนวยการท้องถิ่น/ต้น พนักงานส่วนตำบล 

19 55-3-05-4701-001 นายพินิจ  อินธิเดช นายช่างโยธา ทั่วไป/ชำนาญงาน พนักงานส่วนตำบล 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)    

20 - นายระพิณ  คำผง ผู้ช่วยช่างโยธา - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 66  

21 ลูกจ้างประจำ นายสถิต  โพธิ์ขาว คนงานเครื่องสูบน้ำ -  
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อัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 

ที ่ ตำแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหนง่ในสายงาน/ 

บริหารงาน 
ตำแหน่งประเภท 

/ระดับ 
หมายเหตุ 

 กองสวัสดิการสังคม    

22 
55-3-11-2105-001 นางวรลักษณ์  กันหะบุตร 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม/ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

อำนวยการท้องถิ่น/ต้น พนักงานส่วนตำบล 

23 55-3-11-3801-001 นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วเชียงทอง นักพัฒนาชุมชน วิชาการ/ปฏิบัติการ พนักงานส่วนตำบล 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)    
24 - นายชัยรัตน์  เกษี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 66  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

26 
55-3-08-2108-001 นางนัยนา  พวงจันทร์ 

นักบริหารงานการศึกษา/ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

อำนวยการท้องถิ่น/ต้น พนักงานส่วนตำบล 

27 55-3-08-3801-001 นางอัจฉราภรณ์  แก้วหิน นักวิชาการศึกษา วิชาการ/ปฏิบัติการ พนักงานส่วนตำบล 

28 55-3-08-2219-293 นางวนิดา  คำคลอง ครูผู้ดูแลเด็ก สายงานการสอน/คศ.1 พนักงานส่วนตำบล 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)    
29 - นางอนัญญา  แก้วแล้ว ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 66  

30 - นางสวิตตา  ถิรวัฒนากุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 66  

31 - นายวิชาญ  สายบุปผา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 66  
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อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไว้ดังนี้ 

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม 

มาตรา 67 ภายใต้บังคบัแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางนำ้และทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจำเป็นและสมควร 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจดัทำกิจการในเขต 
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
(4) ให้มีและบำรุงที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองและดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(10) ให้มตีลาด ท่าเทยีบเรอื และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12 การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง  

 
การวิเคราะห์บุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนขา้งน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ทำให้รู้

สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพ่ิมขึ้น  
 

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

เศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
 
 

 
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

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

ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
มีระบบบริหารงานบุคคล 

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

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  สาธารณสุข   
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ

บางประเภทไมมี่/ไม่พอ  
สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสำหรับใช้อ้างอิงและ
ปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 
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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     

 

 
การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหา ทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง 
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทำแผน ควบคุม

กำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ 

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
น 

ทำงานตามคำสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

ส่ังการ /วางแผน/วินิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

“ร่วมบริหารด้วยความโปร่งใส สร้างและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  
สามารถตอบสนองความต้องการในการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ” 

 
พันธกิจ 

• สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้มาตรฐาน 
• ส่งเสริมการทานแบบบรูณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้น การมี  
   สัมพันธภาพที่ด ี            
• ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.หนองค้า ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็น 
   ระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 
• เสริมสร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์ต่างๆ 
• ดำเนินการและพัฒนาฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ 
   ทำงานตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล
สนบัสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ใหค้วามเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ทำงานเป็นทีม 

ฝึกฝนพฒันาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากำลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ ๒ 

วัตถปุระสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

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

๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 ๒.  เพ่ือให้มกีารปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดขึน้กับบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากที่สุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคา้ ประกอบด้วย  

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

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองค้าทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ด ี
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง 
-   ด้านการบรหิาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการทำงาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จา้ง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.หนองค้า 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมคีวามรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบญัญัติ 
อบต.หนองค้า 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขัน้ตอนใน
การทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการนำคอมพิวเตอรม์าใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวธิีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานทีท่ำงาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.หนองค้า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน 

     ๑.๑  แผนงานพัฒนาความรู้ 
     ๑.๒  แผนงานจัดการจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
     ๑.๓  แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
     ๑.๔  แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ  อบต.หนองค้า 
     ๑.๕  แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ  ฝึกอบรมทัศนศกึษาดงูาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
     ๒.๑  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น 

           (หลักสูตรกลาง) 
     ๒.๒  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 

(หลังสูตรเฉพาะด้าน) 
  

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     ๓.๑  แผนงานจัดความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนากำลังคน 
     ๓.๒  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 

๓.๓  การบูรณาการความรู้ในงานร่วมกันในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

๑.๑  แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร 
•  การดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์กำลังคน  อบต.หนองค้า 
 
 
•  การจดัเวทแีลกเปลี่ยนความรู้เวทีวิชาการ
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

 
•  จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์กำลังคน  อบต. หนองค้า 
 
 
•  จำน วนครั้ งของก ารป ระชุ ม ข้ าราชก ารรู้ ทั น ก าร
เปลี่ยนแปลง 

 
•  จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางและการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  อบต. หนองค้า 
 
•  จักประชุมแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านต่างๆ  เป็น
ประจำทุกเดือน  เดือนละไม่ต่ำกว่า  ๑  ครั้ง  รวม  ๑๒  
ครั้ง/ป ี

๑.๒  แผนงานจัดทำระบบแผนและประสานการ
พัฒนาระบบราชการหน่วยต่างๆ ในสังกัด อบต.
หนองค้า 
•  การจดัทำแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 
 
•  การหาความจำเป็น  (Training Need)  ในการ
พัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
•  หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด  อบต. หนองค้า  จัดทำ
แผนปฏิบัติการ  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 แล้วเสร็จ 
•  ทุ กส่ วนราชการ/หน่ วงงานมี การหาความจำเป็ น 
(Training  Need) และมีเอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการจักทำแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 

 
 
 
•ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด  อบต. หนองค้า  จัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 
•  ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหาความจำเป็น (Training  
Need) เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

•  การประชุมประสานแผนการพัฒนาบุคลากร •  มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณของทุก
ส่วนราชการ/หนว่ยงาน 
•  มีแนวทางการประสานการพัฒนาบุคลากรประจำปี 

•  จัดการป ระชุ มส่ วนราชการ/หน่ วยงานจั ดท ำ
แผนพัฒนาบุคลากร 

•  การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร  อบต. หนองค้า 
 
 
๑.๓  แผนงานด้านบริหารงานบุคลากร 
 
•  มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
•  การเลื่อนข้ันเงินเดือนขา้ราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 

•  มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานสังกัดพ้ืนที่  อบต. หนองค้า 
 
 
 
•  มีการแต่งตั้ง  (ย้าย)  ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ  และ
ผ่านความเห็นชอบของ ก.อบต. จังหวัดศรีสะเกษทุกครั้ง 
 
 
•  มีการเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการในสังกัด 
 
 
 

•  ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำข้อมูลบุคลากรใน
สังกัดให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนำมาปรับใช้ได้
ทันท ี
 
 
•  ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที 
 
 
•  รายงาน  ก.อบต.ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนเมษายน  
และตุลาคม 
•  แจ้งคะแนนผลการประเลื่อนขั้นให้ผู้ประเมินทราบ  
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคคล 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

•  การดำเนินงานการทางวินัย 
 
 
 
 
 
•  การสรรหา  และการสรรหาบุคลากรในสังกัด 

•  ไม่มีข้อร้องเรยีนต่อพนักงานส่วนตำบล 
 
 
 
 
 
•  มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรในสังกัดเพ่ือแต่งตั้งใน
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
•  มีการสรรหา  และเลือกสรรพนักงานส่วนตำบล โดย
คำนึงถึงสรรถนะ  ดังนี้ 
     ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
 ๑. สมรรถนะหลัก 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒. การยึดมัน่ในความถูกต้องและจริยธรรม 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
๔. การบริหารเป็นเลิศ 
๕. การทำงานเป็นทีม 
 

•  ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อตกลงระหว่างพนักงานส่วนตำบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  เพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาดการปฏิบัติราชการและป้องกันการเกิดข้อ
รอ้งเรียน 
•  นายกอบต. สามารถดำเนินการทางวินัยสำหรับ
ข้าราชการ 
•  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรในสังกัด 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

•  การสรรหา  และการสรรหาบุคลากรในสังกัด (ต่อ) ๒ .สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธิ์ 
 
   ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
๑.สมรรถนะประจำสายงาน 
๑.การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 
๒.การวางแผนและการจัดการ 
๓.การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
๑.สมรรถนะประจำสายงาน 
๑.การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 
๒.การวิเคราะห ์
๓.การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
 

•  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น 
(หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่าง  
(หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

• มีการฝึกอบรมสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การ
ให้ความรู้ลักษณะของการจัดหลักสูตรต่างๆ แก่ราชการและ
บุคลากรในสังกัด ตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำเป็น
หลักสูตรกลาง 
 
 
 
 
•  มีการจัดฝึกอบรมสัมมนา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติติการหรือ
ให้ความรู้ในลักษณะของการจัดหลังสูตรต่างๆ  โดยจัดทำเป็น
หลังสูตรเฉพาะด้าน  เช่น สาธารณะสุข  ด้านเกษตร  การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 
 
 
 
 

•  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรกลาง
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
•  ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำหลักสูตรเฉพาะด้าน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นการเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

๓.๑  แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 
 
๓.๒  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมอในการ
พัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
• โค รงการความร่ วมมื อท างวิ ช าการระหว่ าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.หนองค้า  
 
 
 
 
•  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง อบต. 
และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

• มีการทำแผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
• มีการทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.หนองค้า 
 
 
 
 
•  มีการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก  อบต.หนองค้า 

•  จัดให้มีคณะทำงานจัดทำระบบการบริหารความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 
 
 
 
•  สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
หนองค้า เป็นการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา 
บุคลากรระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
 
•  จัดให้มีการทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรภายนอก  อบต.หนองค้า 
เพ่ือเป็นเป็นการแสดงความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น มอบเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรติ โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป 
ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองาน และส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาทีห่น่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการดำเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบรหิารส่วน
ตำบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือระเบียบกำหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ ๓ 

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

๓.๑   หลกัสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งต้อง

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รฐัธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 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 
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
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๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

๔.๑  ควรให้มีการปรบัปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขา้ราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอตัรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอำนาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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ส่วนที ่๔ 

วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
********************************* 

วิธีการพัฒนา 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้า กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                   ๑. วิธีการดำเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

    ๑.๖ การมอบหมายงาน 
                         ๑.๗ การให้การศึกษา 
                    ๒. แนวทางการดำเนินการ 
                       การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองค้า นอกจากมีวิธีการดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้ กำหนดแนวทาง
การดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดย
องคก์ารบริหารส่วนตำบลจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เป็นผู้ดำเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
 
 

/แผนภาพ... 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

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

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

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความสำเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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วิธีการพัฒนา  
 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 

 

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 
ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕๖6 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑ 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดั อบต.หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าสำนักปลดั
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อำนวยการ 
กองคลังหรือหลกัสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับ ผอ.กองช่าง   
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ปลัด อบต.   ไดร้ับการฝึกอบรม     
๑ ครั้ง/ปี   
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝกึอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 

๑ 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

 

๑ 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

 

๑ 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

/ 
 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕๖6 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๕ 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๗ 
 
 

๘ 
 
 

๙ 
 
 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าที่
บริหารงานท่ัวไปหรือหลักสูตรอื่น 
ทีเ่กี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเกษตร
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที ่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝกึอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 

๑ 
 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕๖6 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑๐ 
 

 
๑๑ 

 
 
๑๒ 
 

 
๑๓ 
 

 
๑๔ 

 
 

๑๕ 
 
 

๑๖ 

หลักสตูรเกีย่วกับนิติกรหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการจัดเกบ็
รายได้หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนายชา่งโยธาหรอื
หลักสตูรอื่นที่เกีย่วขอ้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
เพือ่พัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน 
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งขึน้ 
เพือ่พัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 
 

พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 

๑ 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

 

๑ 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
/ 
 

 
/ 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

 
/ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕๖6 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หนว่ยงานอื่น 

๑๗ 
 
 
 
๑๘ 
 
 
 
๑๙ 
 
 
 
๒๐ 
 
 
 
๒๑ 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้ดูแลเด็ก        
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ตำแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่
ระดับปริญญาตร ี
 
 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่
ระดับปริญญาโท 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพือ่พัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพของ
บุคลากรท้องถิน่ให้มีศักยภาพยิ่งข้ึนและ
สามารถนำความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น 
เพือ่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งข้ึนและ
สามารถนำความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง  ได้รบัการ 
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
คัดเลือกผู้มีคณุสมบัตเิพื่อขอรับ 
ทุนการศึกษา 
 
 
คัดเลือกผู้มีคณุสมบัตเิพื่อขอรับ 
ทุนการศึกษา 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๓ 
 
 

 
๓ 
 
 
 

๓ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๓ 
 
 

 
๓ 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๓ 
 
 

 
๓ 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
/ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕65 
(จำนวนคน) 

ปี ๒๕๖6 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

 
22 

 
 

๒๓ 
 
 
 

๒๔ 
 
 
 

 
 

 
การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 
 
การพัฒนาระบบ IT ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
การทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลเพื่อการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
เพื่อเสรมิเสริมสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
ได้รับการฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
ติดตั้ง Internet ให้ทุกส่วนราชการ   
 
 
 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง  ได้รบัการ 
ฝกึอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 

 

๑ 

 
 

เท่ากับ
จำนวน
ของ

พนักงาน
ส่วน

ตำบล/
ลูกจ้าง 
ประจำ 
และ

พนักงาน
จ้าง 

 
 

 

๑ 

 
 

เท่ากับ
จำนวน
ของ

พนักงาน
ส่วน

ตำบล/
ลูกจ้าง 
ประจำ 
และ

พนักงาน
จ้าง 

 
 
 

 

๑ 

 
 

เท่ากับ
จำนวน
ของ

พนักงาน
ส่วน

ตำบล/
ลูกจ้าง 
ประจำ 
และ

พนักงาน
จ้าง 

 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
/ 
 
 
/ 
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ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

ลำ 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงานส่วนตำบล   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการดำเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ    
ทุกคน 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๕ จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความสำคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /
ปริญญาโท 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ำชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ  
อบต.หนองค้า 
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ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
ลำ 

ดับที ่
โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงานส่วนตำบล   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการดำเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๕ จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความสำคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /
ปริญญาโท 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ำชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

 
 
 
 



- 37 – 
 
 

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ลำ 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
๖6 

ก.พ. 
๖6 

มี.ค. 
๖6 

เม.ย. 
๖6 

พ.ค. 
๖6 

มิ.ย. 
๖6 

ก.ค. 
๖6 

ส.ค. 
๖6 

ก.ย. 
๖6 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงานส่วนตำบล   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการดำเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๕ จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสตูรต่างๆ 
สรุปความสำคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวฒุิหลักสตูรปริญญาตรี /
ปริญญาโท 

งบ  
อบต.หนองค้า 

             

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ำชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ  
อบต.หนองค้า 
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ส่วนที่ ๕ 
งบประมาณในการดำเนนิการพัฒนา 
********************************* 

  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
   ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เพ่ือให้มาได้ซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

  ๔) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาได้ซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้ 177,000 บาท 

  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาได้ซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 

๕) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 
10,000 บาท 

ฯลฯ 
 

 2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
   ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เพ่ือให้มาได้ซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

  ๔) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาได้ซึ่งบริการ  ต้ังจ่ายไว้ 177,000 บาท 

  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาได้ซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 

๕) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 
10,000 บาท 

ฯลฯ 
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 3. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
   ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เพ่ือให้มาได้ซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 

  ๔) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาได้ซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้ 177,000 บาท 

  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาได้ซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท 

๕) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 
10,000 บาท 

ฯลฯ 
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ส่วนที่  ๖ 
การติดตามและประเมนิผล 

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

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้า  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   คณะกรรมการ 
 ๓.  ผู้อำนวยการกองคลัง           คณะกรรมการ 
 ๔.  ผู้อำนวยการกองช่าง           คณะกรรมการ 

๕.  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   คณะกรรมการ 
6.  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  คณะกรรมการ 
7.  หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ   เลขานุการ/คณะกรรมการ 
8.  นักจัดการงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ/คณะกรรมการ 

      

 ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า กำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการอ่ืน ๆ          
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้าทราบ 

 
บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการ
ถ่ายโอนอาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบาง
ประการที่ไม่มีความจำเป็นอาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ    
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
ที่   211  / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
………………………...............………………….. 

 

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ในหมวดที่ 
๑๒ การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) โดยจัดทำให้
สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้า ประกอบด้วย  
 

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เป็นประธานกรรมการ  
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  เป็นคณะกรรมการ  
๓.  ผู้อำนวยการกองคลัง             เป็นคณะกรรมการ 

 ๔.  ผู้อำนวยการกองช่าง             เป็นคณะกรรมการ 
๕.  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   เป็นคณะกรรมการ 
6.  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นคณะกรรมการ 
7.  หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ   เป็นเลขานุการ/คณะกรรมการ 
8.  นักจัดการงานทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ/คณะกรรมการ 

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วรายงานผลต่อนายองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
 

  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง   ณ   วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

 

( นายมงคล  แซ่ซือ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

 
 

  
 
 



 
 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  

ครั้งที่  ๑/ ๒๕63 
วันที่   14  ตุลาคม  ๒๕63  เวลา  ๑3.30  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
................................................. 

 
ผู้มาประชุม  

๑.  นายมงคล  แซ่ซือ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
๒.  นางอำไพร วงศ์เงินยวง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ 
๓.  นางไพรวรรณ  แซ่อ้ึง   ผู้อำนวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 
๔.  นายสีหโยธิน   แก่นดี    ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะกรรมการ  
๕.  นางนัยนา   พวงจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ    คณะกรรมการ 
๖.  นางวรลักษณ์   กันหะบุตร  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะกรรมการ 
๖.  นางจิรฐา   ปิยะวงษ์   หัวหน้าสำนักปลัด  เลขานุการ/คณะกรรมการ 
7.  นางสาวสุรีอรณ์   บุญจำ  นักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ/ 

คณะกรรมการ 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายมงคล  แซ่ซือ  ประธานคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)   เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมดำเนินการประชุม   
โดยมวีาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  -เรื่องที่เรียกประชุมวันนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6)  ตาม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ที่  211 /๒๕63  ลงวันที่  5 ตุลาคม ๒๕63 
และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  
๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ข้อ ๒๕๙ – ข้อ ๒๙๕  
จงึได้เชิญทุกท่านร่วมประชุมในวันนี้เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป   

มติทีป่ระชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธาน เรียนที่ประชุมทราบ เท่าที่กระผมได้ศึกษาการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ตาม

แนวทาง HR Scorecard แล้วพอสรุปแนวทางได้ดังนี้ครับ สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักวิจัย
และพัฒนาระบบงานบุคคลจึงได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือสำหรับ “ การพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ” หรือที่เรียกว่า  “ HR Scorecard ” มาใช้ โดยศึกษาจาก
แนวทางของต่างประเทศแล้วนำมาออกแบบให้เหมาะสมกับระบบราชการไทย และได้
กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือพัฒนาและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความ
คุ้มค่าและความพร้อมในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับส่วนราชการและจังหวัด อันจะ
เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา  

  ๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับ        ส่วนราชการและ
จังหวัด อันจะนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่ วน
ราชการและจังหวัดให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการ
บริหารราชการของส่วนราชการและจังหวัดได้ 

  ๓. เพ่ือสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งทำหน้าที่
เชิงนโยบายด้านการบริหารกำลังคนในภาพรวม และส่วนราชการและจังหวัดซึ่งรับผิดชอบ
ต่อยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

    มาตรฐานความสำเร็จที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด มี ๕ มิติ  
  มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัดมี แนวทางและ

วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้  
- ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัด
บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

- ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กล่าวคือ  “ กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ ”          ทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับ
การบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการและจังหวัดทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน  สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  

- ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและสมรรถนะสูง      ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ    ส่วนราชการและจังหวัด 

- ส่วนราชกาและจังหวัด มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่
ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 
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มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

-กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 
เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง 
การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้อง
และทันเวลา 
- ส่วนราชการและจังหวัดมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    ที่มี
ความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดไดจ้ริง 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

  - การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธ
กิจของส่วนราชการและจังหวัด 
 - ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ
จังหวัด 

  - การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง      มีการ
ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้      เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุ
ภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการและจังหวัด 

  - การมีระบบการบริหารผลงานทีเ่น้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มี
ระบบหรือวิธีการประเทินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและ
จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่าง    ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของส่วนราชการและจังหวัด   

  มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ
และจังหวัดจะต้อง 

  - รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดำเนินด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน 
หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน  
 - มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง
กำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ
จังหวัด 
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 มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง
การที่ส่วนราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

  - ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระบบงานและบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้า
มาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจะส่งเสริมให้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว 
 - มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค
บังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ของส่วนราชการและจังหวัด 

  - มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการและจังหวัด 
กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง 
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและผูบริหารใหมีศักยภาพที ่      
สอดคลอง กับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0  

⚫ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพและสมรรถนะสูง         
ที่เอ้ือตอการ เปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรม   

⚫ การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นอยางตอเนื่องใน
บริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

⚫ การเตรียมการพัฒนาผูมีศักยภาพสูงของแตละวิชาชีพที่จําเปนในทองถิ่น
และเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงระดับสูงไดอยางเหมาะสม  
ยุทธศาสตรที่ 4 เนนความโปรงใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่น   
ที่ยึด หลักสมรรถนะและการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาล  

⚫ การมีกลไกสรางความสมดุลระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจํา
อันจะทําให้เกดิการตัดสินใจบนหลักคุณธรรมและสรางความเปนธรรมแกขา
ราชการสวนทองถิ่น  

⚫ การสงเสริมศีลธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในระยะยาว  
⚫ การมีการกลไก และเครื่องมือการสรรหาที่ใชหลักสมรรถนะอยาง

เหมาะสม  
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ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 
19  มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทํ าแผนอัตรากําลั ง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัล ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตาม
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ วันที่  26 กันยายน 2560 ตามหนังสือ
สํ านั กงาน ก.พ . ที่  นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่ อง 
เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง 
(Digital Government  Skill Self - Assessment) 
และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ใน
หมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ได้
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   ก่อน
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 

  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

  ๕.  ด้านศลีธรรมคุณธรรม 

  -  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  
๒๕๖6) ต้องมกีารพัฒนาครอบคลุมทุก ๆ ด้านตามทีก่ระผมได้กล่าวมา 

    ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ มอบ ใหน้างจิรฐา  ปิยะวงษ ์ เลขานุการ เป็นผูช้ี้แจงข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบคุลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6)    

 

นางจิรฐา  ปิยะงวษ์ - การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6) นั้น 
เลขานุการ จะต้องมคีวามสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕64 –  ๒๕๖6)    

และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น มีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง  ฝ่ายเลขาจึงได้จัดทำร่างแผนพฒันา
บุคลากรปีงบประมาณ ๒๕64-๒๕๖6 ให้คณะกรรการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ทุกทา่น   ได้พิจารณาและแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับองค์กร  โดยมีรายละเอียดตามที่
ได้สำเนาให้ทุกท่าน 

ประธาน  - ตามท่ีเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไปแล้วก็ขอให้ทุก
ท่านได้ศึกษารายละเอียดตามร่างที่ฝ่ายเลขาได้สำเนาให้ทุกท่านว่าเห็นสมควร
เพ่ิมเติมในส่วนใด เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมีการครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

ปลัด อบต. ตามที่ได้ศึกษารายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาบุคลากรไปแล้วก็มีความครอบคลุม
ตามโครงการที่จะพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าเป็นอย่าง
ดีแล้วค่ะ  
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ประธาน  - ตามท่ีทุกท่านได้ดูรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาบุคลากรแล้วมีกรรมการท่านใด

จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม     - ไมมี่การเสนอเรื่องเพ่ิมเติม 
ประธาน - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมตามร่างแผนพัฒนาบุคลากร

และท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าได้เสนอเพ่ิมมา ทีป่ระชุมเห็นว่า
ควรอย่างไร และเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ ต่อที่ประชุมและขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - มติเห็นชอบให้มีคณะทำงานจัดทำร่างแผนฯ ตามแนวทางที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธาน    - เมื่อทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบแล้ว ก็มอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรและรวบรวมส่งในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาประกาศใช้ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
   -ไม่มี- 
ประธาน   มีท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่  
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑5.๐๐ น. 
  

ลงชื่อ     สุรีอรณ์   บุญจำ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                    ( นางสาวสุรีอรณ ์ บญุจำ)  
                 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

ลงชื่อ จิรฐา   ปิยะวงษ ์ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
                     ( นางจริฐา  ปิยะวงษ์)  
                   เลขานุการคณะกรรมการ 

 
 
ลงชื่อ   มงคล  แซ่ซือ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                         ( นายมงคล  แซ่ซือ) 
                    ประธานกรรมการ 
 
 


