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ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

การบริหารงานส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ี  พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น  ต้องพัฒนาท้ัง  5  ด้าน  ได้แก่ 
 (1) ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานท่ี  โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
 (2) ด้านคามรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งได้แก่ ความรู้คามสามารถในการปฏิบัติงาน 
ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่นงานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
 (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานการบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน  การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างานการส่ือความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย  เป็นต้น 
 (5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่นจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข 
 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกท้ังยังเป็นการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม  ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล 
    
 

  
 

 

1.  เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนคามรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากร    
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

2.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลโคราช 

 3.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพฒันาบุคลากร  ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคราช 
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2. วัตถุประสงค ์

1. หลักการและเหตผุล 



                                                                                                                                          
 
 

 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลทุกคน  ท่ีได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองท่ีดี 
 

 

 
 

 
4.1  มุ่งพัฒนาทักษะบุคคลขององค์กรให้เข้มแข็ง 
4.2  พัฒนาบุคคลขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างานเพิ่มพูนมากขึ้น 
4.3  เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีในการท างานต่อองค์กร เพื่อร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม    
  กลยุทธ์ที่ 1   จัดท าประมวลคุณธรรม จริยธรรมอย่างชัดเจน  
    และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม 
  ตัวชี้วัด  -  มีการด าเนินการตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรม 3 ครั้ง/ปี 
       

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  กลยุทธ์ที่ 2.1  ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
  ตัวชี้วัด  -  พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจ  
       พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 3 ครั้ง/ปี 
  กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ   
    เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
  ตัวชี้วัด  -  พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  กลยุทธ์ที่ 3.1  ขับเคล่ือนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
  ตัวชี้วัด  -  ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีเกี่ยวกับความประพฤติของพนักงาน 
    ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
  กลยุทธ์ที่ 3.2  ขับเคล่ือนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ตัวชี้วัด  -  พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ 
    ปริญญาตรีไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
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4. วิสัยทัศน ์

3. เป้าหมาย 

5. ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด 



 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม 
   จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ 
    กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตัวชี้วัด  -  มีการประชุมพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง/ป ี 
  กลยุทธ์ที่ 4.2  เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม
    สถานการณ์การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตัวชี้วัด  -  มีการเชิญให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    อย่างน้อย 3 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 

 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช เป็นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคราช ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจะสมบรูณ์ได้
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นท่ีท่ีให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจ  
ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็น
บุคลากรท่ีมีคุณประโยชน์ ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และร่วมรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้เทคนิค 
SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐ และนโยบาย  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  ท้ังนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 

 
 

  
 7.1 การเตรียมการและการวางแผน 
      1)  แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
      2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนา โดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
      3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่ ด้านความรู้ ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้  
และทักษะ เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

4 

7. ข้ันตอนการด าเนนิการ 

6. การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 



 
 7.2 การด าเนินการพัฒนา 
      1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้น
มาพิจารนาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือก
กลุ่มบุคคลท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง  
หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น  การให้ความรู้ การสับเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงวิชาการและการสัมมนาเป็นต้น 
      2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก  
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่ อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ           

7.3 การติดตามและประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชา  หมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการ
ประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

 
 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนนิงานการพัฒนาบคุลากร 
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เร่ิมต้น 

 

1.การเตรียมการและการวางแผน 
 

 

2.การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 
การด าเนินการ ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม 

 

3. การติดตามและประเมินผล 
 
 
 

ปรับปรุงแผน 



 
          

 
 

8.1 หลักสูตรการพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 

ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

8.2 วิธีการพัฒนา 
        องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจะด าเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การสอนโดย
ผู้บังคับบัญชา การสับเปล่ียนต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่น
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ท่ีหน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชเป็นผู้ด าเนินการและหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 
หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ 

1) การปฐมนิเทศ 
2) การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
3) การมอบหมายงาน/การสับเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
4) การฝึกอบรม 
5) การให้ทานการศึกษา 
6) การดูงาน 
 

7) การประชุมเชงิปฏิบัติการ/สัมมนา 
 
 

     
       องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1) การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลังและแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับพัฒนาไปได้ระยะหนึง่ 

2) การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา 

3)    การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นท่ีเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณี 
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
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8. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 

9. การติดตามและประเมนิผล 



เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน  
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  อันเป็นการรองรับการพัฒนาของบุคลากร  
อย่างต่อเนื่องและจริงจังได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ไว้ดังนี้ 
 1.  คณะผู้บริหาร 
      จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ในหน้าท่ีอย่างน้อย  1  ครั้ง  /  คน  /  ปี    ประกอบด้วย    ผู้ด ารงต าแหน่งดังนี้ 

     1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
     1.2  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  (จ านวน  2  คน) 
     1.3  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
     จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

ในหน้าท่ีอย่างน้อย  1  ครั้ง  /  คน  /  ปี  ประกอบด้วย    ผู้ด ารงต าแหน่งดังนี้ 
     2.1  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     2.2  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     2.3  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     2.4  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช   
3. พนักงานส่วนต าบล  (สายงานผู้บริหาร) 

      จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ในหน้าท่ีอย่างน้อย  1  ครั้ง  /  คน  /  ปี  ประกอบด้วย    ผู้ด ารงต าแหน่งดังนี้ 

     3.1  ปลัด,รององค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
     3.2  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง) 
     3.3  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง) 
     3.3  หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป)  
     3.3  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
4.  สายงานผู้ปฏิบัติ  และพนักงานจ้าง 
     จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีอย่างน้อย  1  ครั้ง  /  คน  /  ปี  ประกอบด้วย    ผู้ด ารงต าแหน่งดังนี้ 
     4.1  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

               4.2   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     4.3  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
     4.4  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
     4.5  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
     4.6  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
     4.7  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
     4.8  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
     4.9  ต าแหน่ง  คนงานท่ัวไป 
     4.10 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     4.11 ต าแหน่ง พนักงานขับรถขยะ 
     4.12 ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
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 วิธีการด าเนินการ 

ในการฝึกอบรมตามรายละเอียดท่ีกล่าวมานั้นจะใช้วิธีการใน    4    ลักษณะ  ดังนี้ 
1)   ฝึกอบรมภายในองค์กร  ซึ่งอาจใช้วิทยากรภายในหรือภายนอกองค์กร 
2)   การส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรมจากภายนอก 
4) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน 
5) การปฐมนิเทศซึ่งก าหนดให้บุคลากรทุกคน (คณะผู้บริหาร สภา อบต. พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง )    
 

 การประเมินการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผลเพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับมาท าการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ  ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1)   การให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณีการจัดฝึกอบรมในองค์กรทุกครั้ง 
2) จัดให้มีการบันทึกผลการอบรมทุกครั้งและน าข้อมูลไปใช้พิจารณาปรับต าแหน่งหรือการปรับเปล่ียน

ต าแหน่งของบุคลากร  ( พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ) 
3)  ให้มีการรายงานและบันทึกผลท่ีได้ในกรณีท่ีได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ที่ 
 

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา 
 

หลักการและเหตุผล 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(คน) 

 

วิธีการพัฒนา 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

1 
 
 
 

 
 
2 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

- อบรมสัมมนาผู้บริหารและสมาชิก   
  สภา  อบต.  พนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
 
- ประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
- อบรมสัมมนาผู้น าชุมชน  กลุ่ม  
  อาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่ม  อปพร.    
  และประชาคมหมู่บ้าน 
 
 
 
- อบรมบุคลากร  
   
 
 

- เพ่ือพูนความรู้ในการปฏิบัติ      
  หน้าท่ีของผู้บริหาร  สมาชิก    
  อบต.  พนักงานส่วนต าบล   
  น านวัตกรรมจากการศึกษา 
  ดูงานมาปรับปรุงงาน 
  ของ  อบต. 
- พนักงานส่วนต าบล 
  ยังเข้าใจระเบียบและ 
  การปฏิบัติงานไม่ชัดเจน 
 
- ผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ   
  กลุ่ม อสม.  กลุ่ม  อปพร.   
  และประชาคมหมู่บ้าน   
  เข้าใจบทบาทและหน้าท่ี 
  ยังไม่เพียงพอ 
 
- เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติ    
  หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล 
 

- เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
  ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา   
  ปรับปรุงด าเนินงานของ  อบต.   
  ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ัน 
 
- ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือน 
  ที่ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติ 
  ที่ถูกต้อง 
 
- เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
  ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา    
  ปรับปรุงการด าเนินงาน ให้มี 
  ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ัน 
 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ     
  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ของพนักงานส่วนต าบล 
 

40 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

18 

อบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน 

 
 
 
 

ประชุม 
 
 
 

อบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน 

 
 
 
 

การฝึกอบรม 

300,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

200,000 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 
 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 
 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

ทดสอบ 
ตามแบบที่ก าหนด 
 
 
 
 
ติดตามการท างาน 
ที่ก าหนด 
 
 
ติดตามการท างาน 
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
ติดตามการท างาน 
ที่ก าหนด 
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ล า 

ดับที่ 
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 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   
หลังประชุมประจ าเดือนอ าเภอสูงเนิน 
 

- 
 

             

2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

3 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน 
ในหน้าท่ีหรืองานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

200,000              

4 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ให้พนักงานสมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 
 

300,000              

5 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ต่างๆสรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุป 
ก าหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 
 

 
- 

             

6 สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพ่ิมคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี / 
ปริญญาโท 
 

100,000              

7 อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุม่ อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

50,000              
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แผนการฝึกอบรบรายต าแหน่ง (Training Needs Assessment and Training Roadmap) 
 

 

ที่ 
 

ช่ือต าแหน่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

วิธีการพัฒนา 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 
 
 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 

- เพ่ือให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี  
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน 

ฝึกอบรม 
ตามหลักสูตร 
เฉพาะต าแหน่ง 

- หลักสูตรนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
- หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

100,000 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

ทดสอบ 
ตามแบบที่ก าหนด 
 

- เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม/ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

พฤติกรรม 
ที่แสดงออก 

- เพ่ือให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรบ/ประชุม 
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

เก่ียวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ 20,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2 
 
 

สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

- เพ่ือให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี  
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน 

ฝึกอบรม 
ตามหลักสูตร 
เฉพาะต าแหน่ง 

- หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

400,000 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

ทดสอบ 
ตามแบบที่ก าหนด 
 

- เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม/ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

พฤติกรรม 
ที่แสดงออก 

- เพ่ือให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรบ/ประชุม 
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

เก่ียวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ 70,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

3 
 
 

ปลัด,รอง 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

- เพ่ือให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี  
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน 

ฝึกอบรม 
ตามหลักสูตร 
เฉพาะต าแหน่ง 

- หลักสูตร นักบริหารงาน อบต. 
 

150,000 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

ทดสอบ 
ตามแบบที่ก าหนด 
 

- เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม/ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

พฤติกรรม 
ที่แสดงออก 

- เพ่ือให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรบ/ประชุม 
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

เก่ียวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ 10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ือการวางแผน การมอบหมายงาน  
การจูงใจ การประสานที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ฝึกอบรม/ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ความเป็นผู้น ามากข้ึน 

10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

พฤติกรรม 
ที่แสดงออก 
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แผนการฝึกอบรบรายต าแหน่ง (Training Needs Assessment and Training Roadmap) (ต่อ) 
 

 

ที่ 
 

ชื่อต าแหน่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

วิธีการพัฒนา 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

4 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

- เพ่ือให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี  
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน 

ฝึกอบรม 
ตามหลักสูตร 
เฉพาะต าแหน่ง 

- หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง 
- หลักสูตร นักบริหารงานช่าง 
- หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป 
- หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา 
- หลักสูตร นักบริหารสวัสดิการสังคม 

160,000 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

ทดสอบ 
ตามแบบที่ก าหนด 
 

- เพ่ือให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรบ/ประชุม 
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

เก่ียวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ 20,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม/ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

พฤติกรรม 
ที่แสดงออก 

- เพ่ือการวางแผน การมอบหมายงาน  
การจูงใจ การประสานที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ฝึกอบรม/ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ความเป็นผู้น ามากข้ึน 

10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

พฤติกรรม 
ที่แสดงออก 

5 
 
 

สายงานปฏิบัติ 
 
 

- เพ่ือให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี  
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน 

ฝึกอบรม 
ตามหลักสูตร 
เฉพาะต าแหน่ง 

- หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน 
- หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
- หลักสูตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ 
- หลักสูตร นายช่างโยธา 

200,000 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

ทดสอบ 
ตามแบบที่ก าหนด 
 

- เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม/ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

พฤติกรรม 
ที่แสดงออก 

- เพ่ือให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรบ/ประชุม 
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

เก่ียวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ 50,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนการฝึกอบรบรายต าแหน่ง (Training Needs Assessment and Training Roadmap) (ต่อ) 
 

 

ที่ 
 

ชื่อต าแหน่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

วิธีการพัฒนา 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

6 
 
 

พนักงานจ้าง 
 
 

- เพ่ือให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี  
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน 

ฝึกอบรม 
ตามหลักสูตร 
เฉพาะต าแหน่ง 

- หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

32,000 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

ทดสอบ 
ตามแบบที่ก าหนด 
 

- เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม/ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 10,000 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

พฤติกรรม 
ที่แสดงออก 

- เพ่ือให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เก่ียวข้อง 

ฝึกอบรบ/ประชุม
การปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
**ประกอบด้วย 

- หลักสูตรเสริมสร้างทักษะในการท างาน 
  **(ตามต าแหน่ง) 
- หลักสูตรเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  **(ตามต าแหน่ง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานขับรถยนต์ 
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
- คนงานทั่วไป 
- คนงานระจ ารถขยะ 

50,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 


