
แผนพัฒนาบุคลากร
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



คาํนํา

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลให้ประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความสําคัญย่ิงในการบริหารและนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม จึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาทุกด้าน เท่าท่ีกําลังความสามารถขององค์การบริหารส่วนตําบลและบุคลากรจะทําได้ และได้จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหารส่วนตําบล
มีระยะเวลาของแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง และอาจจะมีการ
ปรับปรุง ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หากได้ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมได้ จึงขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ไว้ ณ ท่ีนี้

(นายบุญเถิง เภาโพธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

หลกัการและเหตุผล ๑

ข้อมูลด้านบุคลากร ๒

- โครงสร้างอตัรากาํลงัตามแผนอตัรากาํลงั ๓

การวเิคราะห์บุคลากร ๙

- การวเิคราะห์ตวับุคลากร ๙

- การวเิคราะห์ในระดบัองคก์ร ๑๐

- การวเิคราะห์โครงสร้างการพฒันาบุคลากร ๑๑

ส่วนที่ ๒

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา ๑๓

ส่วนที่ ๓

หลกัสูตรการพฒันา ๑๓

ส่วนที่ ๔

วธีิการพฒันาและรยะเวลาดาํเนินการพฒันา ๑๕

ส่วนที่ ๕

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ๑๘

มาตรการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ ๒๑

ส่วนที่ ๖

การติดตามประเมินผล ๒๒

ภาคผนวก

คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร ๒๔

ประกาศใชแ้ผนพฒันาบุคลากร ๒๕

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



ส่วนท่ี ๑
หลักการและเหตุผล

๑.หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวะการเปล่ียนแปลง

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นําหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน
เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซ่ึงนําไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ท่ีมีอยู่ภายในองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม

๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑ ระบุ ดังน้ี “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ”

“ ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพฒันาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการท่ียึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผน ท่ีวางไว้ ต้ังแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป



-๒-

๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน
เพื่อการนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ”

๑.๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร)
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ในส่วนท่ี ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ได้กําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยผู้บังคับบัญชา
ต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดทําแผน
พัฒนาข้ึน โดยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม และจัดทําให้
ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง

๒. ข้อมูลด้านบุคลากร
๒.๑ อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง

ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ได้กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม
อัตรากําลังไว้ ดังนี้





10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.)

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น

1. งานบริหารท่ัวไป 2. งานการเจ้าหน้าบุคลากร
3. งานนโยบายและแผน 4. งานกฎหมายและคดี
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6. งานประชุม กิจการสภาและการเลือกตั้ง
7. งานสุขาภิบาลและบริการแพทย์ฉุกเฉิน 8. งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว
9. งานธุรการ

กองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

1 . งานการเงิน
2 . งานการบัญชี
3 . งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
4 . งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
5 . งานธุรการ

กองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานบูรณถนน สะพานและ ส่ิงก่อสร้างอ่ืน
4. งานประสานสาธารณูปโภค
5. งานสํารวจแผนที่ภาษีและผังเมือง
6. งานธุรการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2 งานส่งเสริมการท่องเท่ียว
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ
4.4 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
4.5 งานบริหารการศึกษา
4.6 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
4.7 งานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
5.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
5.3 งานสังคมสงเคราะห์
5.4 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
5.5 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
5.6 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
5.7 งานธุรการ

พนักงานจ้างท่ัวไป 14 ท่ัวไป

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

พนักงานจ้างตามภารกิจ 21 อัตรา

พนักงานส่วนตําบล 21
อัตรา
พนักงานครู อบต. 4 อัตรา



โครงสร้างสํานักงานปลัด อบต.

- พ.ท่ัวไป/คนงานท่ัวไป (1)

- พ.ภารกิจ/ผช.จพง.ธุรการ (1)

โครงสร้างกองคลัง

ระดับ
อํานวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป

ลูกจ้างประจํา

พนักงานจ้าง

รวม
ภารกิจ ท่ัวไปต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส

จํานวน 1 - - 2 2 - - 1 - - - 7 7 20

หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น
(1)/(1)ทั่

งานบริหารท่ัวไป
หน.สํานักปลัด

(ต้น) (1)
ชง.)(1)

งานการประชุม กิจการสภาและการเลือกต้ัง
หน.งานบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีหน.การประชุมสภา

- พ.ภารกิจ/แม่ครัว (1)
- พ.ท่ัวไป/คนงานท่ัวไป (1)
- พ.ภารกิจ/พ.ขับรถยนต์ (1)
- พ.ท่ัวไป/คนสวน (1)

-

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

งานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ชก.) (1)

งานการเจ้าหน้าท่ี
บุคลากร

นักทรัพยากรบุคคล
(ปก.) (1)

งานกฎหมายและคดี
นิติกร (ชก.) (1)

- พ.ภารกิจ/พ.ขับรถยนต์ (2)
- พ.ท่ัวไป/พ.ประจํารถขยะ (3)
- พ.ภารกิจ/ผช.นักโภชนาการ (1)

งานสุขาภิบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
หน.งานป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานสุขาภิบาลฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ปก.) (1)

งานประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว
หน.งานบริหารงานท่ัวไป

ปฏิบัติหน้าท่ี
หน.งานประชาสัมพันธ์ ฯ

- พ.ภารกิจ/พ.ขับรถยนต์ (1)
- พ.ท่ัวไป/พ.ประจํารถดับเพลิง (1)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

(ปง.) (1)



ระดับ
อํานวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป

ลูกจ้างประจํา

พนักงานจ้าง

รวม
ภารกิจ ท่ัวไปต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส

จํานวน 1 - - - 1 - - - 2 - - 2 - 6

ผู้อํานวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้

(ชง.) (1)

งานการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ชก.) (1)

งานการบัญชี
หน.งานการเงินปฏิบัติหน้าท่ี

หน.งานการบัญชี

งานธุรการ
หน.งานทะเบียนฯ ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานธุรการ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

(ชง.) (1)

-พ.ภารกิจ/ ผช.จพง.ธุรการ (1)พ.ภารกิจ/ ผช.จนท.การเงินและบัญชี (1)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

หน่วยตรวจสอบภายใน



โครงสร้างกองช่าง

- พ.ภารกิจ/ผช.ช่างโยธา (1) -พ.ภารกิจ/ ผช.จพง.ธุรการ (1)

ระดับ
อํานวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป

ลูกจ้างประจํา

พนักงานจ้าง

รวม
ภารกิจ ท่ัวไปต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส

จํานวน 1 - - - - - - 2 - - - 5 1 9

ผู้อํานวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานบูรณถนน สะพานและสิ่งก่อสร้างอ่ืน
หน.งานออกแบบฯ ปฏิบัติหน้าท่ี

หน.งานงานบูรณถนนสะพานและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร
ผู้อํานวยการกองช่าง

(ต้น) (1)

งานสํารวจแผนท่ีภาษีและผังเมือง
หน.งานออกแบบฯ ปฏิบัติหน้าท่ี

หน.งานสํารวจแผนท่ีภาษแีละผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค
หน.งานก่อสร้างฯ ปฏิบัติหน้าท่ี
หน.งานประสานสาธารณูปโภค

- พ.ภารกิจ /ผช.ช่างไฟฟ้า (1)
- พ.ภารกิจ/พนักงานสูบนํ้า (1)
- พ.ภารกิจ /ผช.จพง.ประปา (1)
- พ.ท่ัวไป/พนักงานสูบนํ้า (1)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หน่วยตรวจสอบภายใน

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)

งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

(ปง.) (1)



โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ครู (4)
- พ.ท่ัวไป/คนงานท่ัวไป (1) - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (4) - พ.ภารกิจ/ผช.จพง.ธุรการ (1)

- ผู้ดูแลเด็ก (5)

ระดับ
อํานวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ครู

คศ.1

ครู

คศ.2

พนักงานจ้าง

รวม
ภารกิจ ท่ัวไปต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ

ชํานาญการ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส

จํานวน 1 - - 2 - - - - - - 2 2 5 6 1
8

ผู้อํานวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)

งานบริหารการศึกษา
หน.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
หน.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา ชก. (1)

งานกีฬาและนันทนาการ
หน.งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานกีฬาและนันทนาการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานส่งเสริมการท่องเท่ียว
นักจัดการงานท่ัวไป ปก. (1)

งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
หน.งานส่งเสริมการศึกษา

ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานกิจกรรมพัฒนาเด็กฯ

งานธุรการ
หน.งานส่งเสริมการท่องเท่ียว
ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานธุรการ



โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

- พ.ภารกิจ/ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1)

- พ.ภารกิจ/ผช.จพง.ธุรการ (1)

ระดับ
อํานวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป

ลูกจ้างประจํา

พนักงานจ้าง

รวม
ภารกิจ ท่ัวไปต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส

จํานวน 1 - - - 1 - - - - - - 2 - 4

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (1)

(1)

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
หน.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานสวัสดิภาพเด็กฯ

งานสังคมสงเคราะห์
หน.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ปฏิบัติ

หน้าท่ี หน.งานสังคมสงเคราะห์

งานธุรการ
หน.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานธุรการ

งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
หน.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
หน.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติหน้าท่ี หน.ส่งเสริมสุขภาพฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
หน.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติหน้าท่ี หน.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี



-๙-

๓. การวิเคราะห์บุคลากร

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กําหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

การวิเคราะห์ตัวบุคลากร

จุดแข็ง จุดอ่อน
๑. มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นท่ีใกล้ อบต. ๑. มีความรู้ไม่เพยีงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ปี เป็นวัยทํางาน ๒. ทํางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทําให้การทํางาน ๓. มีภาระหนี้สิน

ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง ๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไปไม่คํานึงถึง
กับการทุจริต กฎระเบียบของราชการ

๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทํางานคล่องตัว

โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

โอกาส ข้อจํากัด
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน ๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อยรายได้ไม่พอ

ทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน ๒. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
ได้ง่าย ๓. พื้นท่ีกว้างทําให้บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่พอให้บริการ

๒. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. ๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัวและต่อสู้ปัญหา
อุทิศตนได้ ตลอดเวลา เศรษฐกิจทําให้มีเวลาให้ชุมชนจํากัด

๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ ๕. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
การทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน



-๑๐-

การวเิคราะห์ในระดบัองค์กร

จุดแข็ง จุดอ่อน

๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายท่ี ๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได้ ๒. มีภาระหนี้สินทําให้ทํางานไม่เต็มที่
๓. อยู่ในวัยทํางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง

วิชาชีพ
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี ๔. พื้นท่ีพัฒนากว้าง ปัญหามากทําให้

บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน เช่น เกษตร ช่าง สิ่งแวดล้อม นิติกร

การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี ๕. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้ในงาน
๖. มีระบบบริหารงานบุคคลไม่พอ บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/

๖. สํานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่างๆ
สําหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

โอกาส ข้อจํากัด
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน

การดําเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก
๓. บุคลากรมีถิ่นท่ีอยู่กระจายท่ัวเขต มักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง

อบต. ทําให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ
ของประชาชนได้ดี ๒. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบาง

สายงาน ความรู้ที่มีจํากัดทําให้ต้อง
เพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ทํางานได้ครอบคลุมภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี , ๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นท่ีปริญญาโทเพิ่มขึ้น จํานวนประชากร และภารกิจ

๔. ถนนเพชรเกษมกว้างมากเกินไปการ
ติดต่อสองฝ่ังไม่สะดวก การให้บริการ
ล่าช้า
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร

โครงสร้างปัจจุบัน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทํา

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป

ตามระเบียบแล้ว
รายงาน

ทํางานตามคําสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

สัง่การ /วางแผน/วินิจฉยั

ประเมินผล

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กัน
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมีคณะกรรมการทําหน้าที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง
การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเล่ือนระดับตําแหน่งการพิจารณาความดีความชอบ และการต่อ
สัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ท่ีจะปรับปรุงจึงเป็น
ดังนี้
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นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวหน้าหน่วยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทํา

ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทํางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

ส่ังการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

คณะกรรมการ

วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

วสัิยทัศน์การบริหารงานบุคคล

“ ภายในปี ๒๕๖๔ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม จะมีความก้าวหน้า
มั่นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความชํานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการ
ประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ”
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ส่วนท่ี ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

๒.๑ วัตถุประสงค์การพัฒนา
๑. เพื่อนําความรู้ท่ีมีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
๒. เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการ

พัฒนาตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
๓. เพือ่ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ปฏิบัตงิานอย่างมีประสทิธิภาพและ

ประสิทธผิลมากท่ีสดุ
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงาน

ดังนี้
๔.๑. ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
๔.๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง
๔.๓. ด้านการบริหาร
๔.๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๔.๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม

๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกท้องถ่ิน สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
๓. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล
๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
๕. การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน

ส่วนท่ี ๓
หลักสูตรการพัฒนา

พนักงานส่วนตําบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม แต่ละตําแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
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๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
๑.๙ ความรูเ้ก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผน่ดิน

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 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

ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
๑. หลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๒. หลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๓. หลักสูตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๔. หลักสูตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
๕. หลักสูตร นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล
๖. หลักสูตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
๗. หลักสูตร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
๘. หลักสูตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. หลักสูตร บุคลากร
๑๐. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๑๑. หลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
๑๒. หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
๑๓. หลักสูตร นักบริหารงานคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง
๑๔. หลักสูตร เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
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๑๕. หลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๖. หลักสูตรเจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๗. หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา/นักบริหารงานช่าง
๑๘. หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา
๑๙. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
๒๐.หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก
๒๑. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง
๒๒. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒๓.การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๒๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๒๕. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
๒๖. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
๒๗. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๒๘. การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๒๙. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดข้ึน และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น

๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลโครงการเดียวกันได้

ส่วนท่ี ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
กําหนดวิธีการพัฒนาตามความจําเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธี ดังนี้

๑. วิธีการดําเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนของ

องค์การบริหารส่วนตําบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คําปรึกษา
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๒. แนวทางการดําเนินการ

การดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบล
โนนหอม นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดําเนินการได้ กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นผู้ดําเนินการโดย

องค์การบริหารส่วนตําบลจัดส่งพนักงานส่วนตําบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน

ตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม เป็นผู้ดําเนินการ

๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา

๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนางานส่วนตําบล

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม จึงได้จัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่าง ๆ ในส่วนท่ี ๕
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาํเนินงานการพฒันาบุคลากร

เร่ิมต้น

๑.๑ แต่งตั้งคณะทํางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเป็น

ส้ินสุด

๑. การเตรียมการและการวางแผน

การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น

- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ

จดัให้มีระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล

เพื่อให้ทราบถงึความความสําเร็จ ความรู้

ความสามารถและผลการปฏิบัตงิาน

๓. การติดตามและประเมินผล



ส่วนท่ี ๕
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔- พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ วิธีการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมา
ณ

หมาย
เหตุ

เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล
ทุกคนทุกตําแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี

การพัฒนาด้านบุคลากร
๑. ส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และ
ทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตําแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่ออย่าง
เต็มท่ี โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษาต่อ และ
ส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทํางานตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดู
งานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้คําปรึกษา
และอ่ืน ๆ
- ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
หลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ

พ.ศ. ๒๕๖๔ -
๒๕๖๖

งบประมา
ณ อบต.

-๑๘-



วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ วิธีการ
ระยะเวลา
ดําเนินกา

ร

งบประมา
ณ

หมาย
เหตุ

เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล
ทุกคนทุกตําแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี

การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างมี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเหมาะสม
๒.การจัดทําประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่มาตรฐาน
จริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

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

พ.ศ.
๒๕๖๔ -
๒๕๖๖

งบประมาณ
อบต.

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ
เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล
ทุกคนทุกตําแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดข้ันตอน
ในการทํางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ

ดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ

พ.ศ. ๒๕๖๔ -
๒๕๖๖

งบประมาณ
อบต.

-๑๙-



ปี สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทํางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส

- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ
- ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน
และสถานท่ีบริการประชาชน



-๒๑-

มาตรการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ

๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างดีเด่น
เป็นประจําทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้

๑.๑ ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม

๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทํางานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดําเนินการทางวินัย

๑. มอบอํานาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัย
ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทราบ

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ คร้ัง
ยกเว้นการกระทําผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานท่ีราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจาก

ท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหร

องค์การบริหารส่วนตําบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง



-๒๒-

ส่วนท่ี ๖
การติดตามประเมินผล

๑.องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตําบล
โนนหอมประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
๓. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กรรมการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

บทสรุป

การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
สามารถปรับเปลี่ยน

แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจ
เป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตําแหน่งที่จําเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการ
ที่ไม่มีความจําเป็น อาจต้องทําการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ
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