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คํานํา 
 

 การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจและ
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีแถลงไวตอสภา อบต.ไดนั้น บุคลากร
ถือเปนสวนท่ีมีความสําคัญยิ่งในการบริหารและนําองคกรไปสูความสําเร็จ องคการบริหารสวนตําบลสายออ จึงไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกดาน เทาท่ีกําลังความสามารถของ อบต.
และบุคลากรจะทําได   และไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรนี้ข้ึนไว เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุมของ
องคการบริหารสวนตําบล มีระยะเวลาของแผน ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง  
และอาจจะมีการปรับปรุงใหเหมาะสมข้ึนในโอกาสตอไป  
 
  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสายออ หวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออ จะเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีพึงพอใจของ
ประชาชน  สามารถสรางผลงานท่ีดีมีมาตรฐานใหแกองคการบริหารสวนตําบลสายออได  จึงขอขอบคุณผูมีสวน
เก่ียวของและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสามป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ไว ณ ท่ีนี้ 
 
 
 

                                            
                                            (นายเอม  หอมสันเทียะ) 

                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 สารบัญ 
             
         
                                                                                          หนา 

สวนท่ี  ๑ 
หลักการและเหตุผล                                                                                                           

๑       
การวิเคราะหบุคลากร          

 -  การวิเคราะหตัวบุคลากร                        ๒ 
 -  การวิเคราะหในระดับองคกร            ๓ 
 -  การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร          ๔ 

สวนท่ี ๒ 
 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา                                                            ๖                
สวนท่ี ๓ 
 หลักสูตรการพัฒนา                                              ๗                                                                   
สวนท่ี ๔ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา                                                    ๙            
สวนท่ี  ๕ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ                                                                     ๑๑                      
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ                                                                   ๑๔                                                                                             
สวนท่ี  ๖  
การติดตามประเมินผล         ๑๕                                                                                                
ภาคผนวก  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร                                                            
ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร                                                                                           
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-๑- 
 

สวนท่ี  ๑ 
หลักการและเหตุผล 

๑.หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๑. ภาวะการเปล่ียนแปลง 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ  
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบ
ใหม ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ  มาพัฒนาองคการ  ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคการ  เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ท่ีมีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
                   ๑.๒ พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 

                     พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ระบุดังนี้“สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ
โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอ
ประเทศไทยโดยตรงซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ี
ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสราง
ความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึง
กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
                   ๓.ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔.ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
การนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
๒.  การวิเคราะหบุคลากร 
 

การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการวิเคราะห
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว 
เพ่ือใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

 

          การวิเคราะหตัวบุคลากร 
 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จุดออน   

๑. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีใกล   อบต.   ๑. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบล 

๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๕๐ ป  เปนวัยทํางาน           ๒. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
๓. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางาน  ๓. มีภาระหนี้สิน 
      ละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยง        ๔. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป  ไมคํานึงถึง
กฎระเบียบ          
      กับการทุจริต                                                 ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
๕. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว 
      โดยใชความสัมพันธสวนตัวได      

         

                                                                                           
        โอกาส                                                                           ขอจํากัด 

๑. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน             ๑.  สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 
             ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน          ๒.  ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 
             ไดงาย                                                     ๓.  พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 
        ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.                     ๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา 

         อุทิศตนได ตลอดเวลา                                       เศรษฐกิจทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ        ๕.  มีความกาวหนาในวงแคบ 

        การทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 

             การวิเคราะหในระดับองคกร 
 

                                                                                                                                                                                            
                      จุดแข็ง                             จุดออน 

  
๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยายท่ี        ๑.  ขาดความกระตือรือรน 
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได               ๒.  มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสาย    
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจใน                      งานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน                  

           การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี                           เกษตร  ชาง  สิง่แวดลอม  นิติกร      
      ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                          ๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงาน  
                                                                                       บริการสาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ 
                     ๖.  สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตางสําหรับ  
                                                                                        ใชอางอิงและปฏิบัติมีไมครบถวน 
 

          

                                                                                        
        โอกาส                                                                           ขอจํากัด 
 

 
 
 

๑.   ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี                           ๑.  มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก  
        ๒.     มีความคุนเคยกันท้ังหมดทุกคน                                    ความสัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชนการ 
        ๓.     บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต                                  ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมัก  
                อบต. ทําใหรูสภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติ                                  กระทบกลุมญาติพ่ีนอง    
                ของประชาชนไดดี                                               ๒.  ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบาง  
                                                                                         สายงานใหความรูท่ีจํากัดทําใหตอง    
        ๔.    บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี ,        เพ่ิมพูนความรู หลากหลายจึงจะทํางาน  
               ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                                      งานไดคลอบคลุมภารกิจ   
                                                                                           ขององคการบริหารสวนตําบล       
                                                                                 ๓.  งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับ  

        พ้ืนท่ี,จํานวนประชากร และภารกิจ 
                                                                                        
                                                                                             

 
 



 
 

-๔- 
 

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลสายออ จะเปนการพัฒนาโดยให 

ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด     โดยบุคลากรสามสวนท่ีตองสัมพันธกันเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
มีคณะกรรมการทําหนาท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพ่ือ
การเลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนดั่งท่ีจะปรับปรุงจึงเปนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานท่ีทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 
รายงาน 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

ทํางานตามคําสั่ง 
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได 

สัง่การ /วางแผน/วนิิจฉยั 
 

   
 
 
ประเมินผล 



 
 

-๕- 
 

 
 
 

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในป ๒๕๖๓  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออ จะมีความกาวหนาม่ันคงในชีวิต  
มีความรูความสามารถ  มีความชํานาญการในหนาท่ี  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชน
ตองไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานท่ีทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



 
 

-๖- 
 

สวนท่ี ๒ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
**************************** 

                      ๒.๑ วัตถุประสงคการพัฒนา 

                 ๑.  เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
                    ๒.  เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเอง ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
                    ๓.   เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
                    ๔.   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                                    ๔.๑.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                                    ๔.๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                                    ๔.๓.  ดานการบริหาร 
                                    ๔.๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                                    ๔.๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 

                   ๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา 

                ๑.    การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  คณะผูบริหาร 
               ๒.   การพัฒนาสมาชิกทองถ่ิน  สภาองคการบริหารสวนตําบล 

                ๓.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล 
                ๔.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  พนักงานจาง 
                ๕.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 

/หลักสูตร.... 
 
. 

 
 
 
 
 



 
 

-๗- 

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

                    พนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสีสายออ แตละตําแหนงตองไดรับ 
การพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
                   ๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 
                       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย  
                       ๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                       ๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                       ๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๘ กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
                       ๑.๙ ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน 
                    ๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 
                        ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                        ๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                        ๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ 
                        ๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        ๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
                        ๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                   ๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๑. หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๒. หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๓. หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๔. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕. หลักสูตรนักบริหารงานอบต. 
๖. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๗. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 

 
 
 
 

/๘.  หลักสูตร... 



 
 
 

-๘- 
 
๘. หลักสูตรเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๙. หลักสูตรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๐. หลักสูตรบุคลากร 
๑๑. หลักสูตรเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
๑๒. หลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานธุรการ 
๑๓. หลักสูตรเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
๑๔. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
๑๕. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง/หัวหนาสวนการคลัง 
๑๖. หลักสูตรเจาหนาท่ีเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๗. หลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
๑๘. หลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานพัสดุ 
๑๙. หลักสูตรหัวหนาสวนโยธา/นกับริหารงานชาง 
๒๐. หลักสูตรชางโยธา/นายชางโยธา 
๒๑. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๒๒. หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 
๒๓. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
๒๔. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒๕. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

                ๒๖. หลักสูตรดานการบริหาร 
                ๒๗. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม 
               ๒๘. มนุษยสัมพันธในองคกร 
               ๒๙. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
               ๒๙.๑  การปฏิบตัิตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
               ๒๙.๒   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรท่ีสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดข้ึน และมีเนื้อหา 
                 สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน 
              ๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการ 

  เดียวกันได 
 
 

/สวนท่ี.. 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 
 

สวนท่ี ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

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

                      วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ กําหนด 
วิธีการพัฒนา ตามความจาเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการดําเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนขององคการบริหาร
สวนตําบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การใหคาปรึกษา 
                    ๒. แนวทางการดําเนินการ 

                       การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลสายออ
นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทางการดําเนินการไว ๓ 
แนวทาง ดังนี้ 
                        ๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนผูดําเนินการโดยองคการ
บริหารสวนตําบลจัดสงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม 
                       ๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงานสวนตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลสายออ เปนผูดําเนินการ 

                   ๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
                       ๓.๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
                       ๓.๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนางานสวนตําบล 
                           องคการบริหารสวนตําบลสีสุก จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานใน
แตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการตาง ๆ ในสวนท่ี ๕ 
    

/แผนภาพ... 
 

 
 



-๑๐- 
 
 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

เร่ิมต้น 

 
 

๑.๑  แตงตั้งคณะทํางาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 
๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเปน 

ส้ินสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
             การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
รวมกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการท่ี  เหมาะสม เชน 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 

-  การสับเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 -  การฝกอบรม 
 -  การใหทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

จดัให้มรีะบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล เพ่ือให้ทราบถงึ

ความความสําเร็จ  ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบตังิาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 
-๑๑- 

สวนที่ ๕ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๓ ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 
๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 
-   ดานการบริหาร 
-   ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มท่ี และสงเสริมใหเพ่ิมพูนความรูในการทํางาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง สมาชิก อบต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕๖๑  - 
๒๕๖๓ 

งบอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๑๒- 
 

 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.สงเสริมจริยธรรมเพ่ือใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม 
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข  วางตัวเปนการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕๖๑  - 
๒๕๖๓ 

งบ อบต.  

 
 
 
 
 



 
-๑๓- 

 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ป 

การพัฒนาดานอ่ืน ๆ  
๑.  สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดข้ันตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 
๓.  สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 
และสถานท่ีบริการ
ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖๑  - 
๒๕๖๓ 

งบ อบต.  

 
 
 
 



-๑๔- 

 
มาตรการเสรมิสรางขวัญกําลังใจ   

๑.มีการมอบรางวัลพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดนเปน
ประจํา 
ทุกป โดยมีใหพิจารณาเพ่ือประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยมีหลักเกณฑท่ัวไป ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธท่ีดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสวนรวม 

๒.จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัด

กิจกรรมพัฒนาท่ีหนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสังสรรค  เปนตน 
 

มาตรการดําเนินการทางวินัย  
๑.มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดท่ีกระทําผิดวินัยไมรายแรงได

ในข้ันวากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
๒.มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  

ยกเวนการกระทําผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเปนกฎเหล็ก คือ  
                         ๒.๑ การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานท่ีราชการ  

    ๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย 
 หรือระเบียบกําหนด  
                         ๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองคการ 

บริหารสวนตําบล 
                         ๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   -๑๕- 

 
สวนท่ี ๖ 

การติดตามประเมินผล 
************* 

๑.องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

             ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออ
ประกอบดวย  

๑.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีนายกคัดเลือกเปน       ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                                              กรรมการ 
๓.  หัวหนาสวนทุกสวน                                                         กรรมการ 
  
ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากรกําหนดวิธีการ

ติดตามประเมินผล   ตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  อยางนอยปละ ๑  ครั้ง  แลวเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

                   
  บทสรุป 

 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก สามารถ
ปรับเปลี่ยน 
แกไข เพ่ิมเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุใหการพัฒนา
บุคลากรบางตําแหนงท่ีจําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการท่ีไมมีความจําเปน อาจตองทําการยุบ 
หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถ่ินใหมาก
ท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    
 
 
 
                                       **************************************** 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
เร่ือง   การใชแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

……………………………. 
 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออ   ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.๒๕๖๑-    
๒๕๖๓) เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ และเพ่ือใหเปนไปตามพระราช  
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  และเพ่ือใหเปนไป
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล  ขอ ๒๖๙  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาข้ึน  โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง  ๓ ป 
ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝายการเมือง ,พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 
 

  ดังนั้น   องคการบริหารสวนตําบลสายออ   จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ตอไป 
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖   เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
       
                           (ลงชื่อ)  

                (นายเอม  หอมสันเทียะ) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
ท่ี  257/๒๕๖๐ 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป  (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
******************** 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลสายออ ไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหเปนไป
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๑๑  และเพ่ือใหเปนไป
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ขอ ๒๖๙ และเพ่ือใหเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

องคการองคการบริหารสวนตําบลสายออ   จึงขอแตงตั้งคณะทํางานดังนี้   
 ๑. นายเอม  หอมสันเทียะ   นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ  เปนประธานคณะกรรมการ 
 ๒. นางแสงอรุณ  จรัสแสงไพบูลย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนกรรมการ  
 ๓. นายสัมมนา  สีหมุย  ผูอํานวยการกองชาง   เปนกรรมการ 
 ๔. นางรัตนา  คุณารักษ  ผูอํานวยการกองคลัง   เปนกรรมการ  
 ๕. นางสาวชลพิมนต  อะโรคา นักทรัพยากรบุคคล   เปนกรรมการ/เลขานุการ 
 
  ใหคณะทํางานมีหนาท่ีพิจารณากําหนดแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) 
ใหเปนไปดวยความถูกตองเหมาะสมตามระเบียบ  กฎหมาย 
 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   

   สั่ง  ณ  วันท่ี   27    เดือน ธนัวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

       
 
                            (ลงชื่อ)  

                                     (นายเอม  หอมสันเทียะ) 
                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
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