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ค าน า  
 
การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารงานและพัฒนาองค์กร จึงเป็น

ภาระหน้าท่ีของผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ท่ีต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร  เพื่อท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จต่อ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห นั้น ได้ 
ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ  หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตน  เพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีดี  โดยได้ก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ท้ังในด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนต าบล
ประจ าปีงบประมาณ 25๖4 - 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  และให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้ทราบ  และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรอย่างดียิ่ง แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

 1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ท้ังในระดับพื้นท่ี และ

ระดับสากล เป็น ส่ิง ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งในปั จจุบัน  ซึ่ งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน 
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด 
เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนา
เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนด
เป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  เห็นว่ามี
ความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงาน คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด โดย
ให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น        
   เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี 
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
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(1) ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งาน
วิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การส่ือสาร
และส่ือความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ในการปฏิบัติงานราชการ
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมู ลข่าวสารให้
ครบถ้วน ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบ้ืองต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยข้อมูล
ควรแสดงแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง 
และความต้องการของบุคลากรในองค์กร  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการ
ประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อ
การพัฒนา  รวมท้ังการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร  ซึ้งท้ังหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่าปัจจุบันบุคลากรใน
องค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในอนาคตท้ังนี้  โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) 
จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  
เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง 
- ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้กฎหมาย 
- เป็นองค์กรของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
- มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- มีบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมายชัดเจน 
- มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา 
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จุดอ่อน 
- บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
- การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 
- บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 
 

โอกาส 
- รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
- สถาบันพัฒนาบุคลากร  มีหลักสูตรในการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
 

อุปสรรค 
- กฎระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนไป 
- หลักสูตรท่ีเปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม   
- หลักสูตรท่ีเปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง   

 
 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
 

1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนดี มีจิตส านึกใน 
การพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธคิีดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual 
Skills) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
 
  2) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นท่ีจะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
 
  3) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง 
ๆ ท่ีให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อันประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  มี
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 2) ประชาชนต าบลสาวแห ได้รับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหทุกคน ท่ีได้เข้ารับการพัฒนา 

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 2) ประชาชนต าบลสาวแห ได้รับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  

 

  คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เห็นสมควรให้
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ้ 

  1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละ
สายงาน ท่ีด ารงอยู่ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  

  2) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  เป็นหน่วยด าเนินการเอง 

หรือด าเนินการ ร่วมกับ ก.อบต. จังหวัดร้อยเอ็ด หรือหน่วยงานอืน่โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึง่หรือหลาย
วิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม ดังนี้  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม  

  4) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ต้องจัดสรร 
งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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 5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

   5.1 การเตรียมการและการวางแผน  
  1)  แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
  2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิ เคราะห์ ดูว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ี ก าหนดไว้  

  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะ เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
   5.2 การด าเนินการพัฒนา  

  1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
น าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะให้มีการพัฒนาโดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ  เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็น
ต้น  

  2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการ พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  

 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร เร่ิมต้น  
  1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  
  1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  

  1. การเตรียมการและการวางแผน  
    การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกบัหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชน 
ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมเช่น  

  - การปฐมนิเทศ    
- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา  

  - การสับเปล่ียนหน้าท่ีรับผิดชอบ    
- การฝึกอบรม  

  - การดูงาน  
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  

  - ฯลฯ  
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2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ  
   จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน  
  3. การติดตามและประเมินผล  

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี ้ 
   1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา 
เมื่อผ่านการ ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที ่2 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห          
ได้พิจารณาและ ให้ความส าคัญบุคลากรในทุกระดับท้ัง คณะผู้บริหาร,สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล ท้ัง ๔ ส่วนราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห เพื่อให้ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าท่ี ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง, การบริหาร  คุณธรรม และจริยธรรม ดังนี้  
   ส านักปลัด  
   ประกอบด้วย  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. หัวหน้าส านักปลัด 
4. หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
5. นักจัดการงานท่ัวไป 
6. นักทรัพยากรบุคคล 
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นักวิชาการศึกษา 
9. ครู 
10. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัฯ 
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
14.  พนักงานขับรถยนต์ 
15.  ผู้ดูแลเด็ก 
16.  พนักงานดับเพลิง (ประจ ารถบรรทุกน้ า) 

 
กองคลัง  
ประกอบด้วย  

1. ผู้อ านวยการกองคลัง  
2. นักวิชาการพัสดุ 
๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 
 
 



๘ 
 

กองช่าง 
ประกอบด้วย  

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 
๓. ผู้ช่วยช่างโยธา 
๔. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
๕. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
ประกอบด้วย  

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
2. นักพัฒนาชุมชน 
๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 



 
 

แผนพัฒนาบุคลากร (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชกิสภา อบต. 
ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

งบประมาณ/
ปีงบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล    ปี 25๖4 

(คน) 
ปี 25๖5 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
อบต.ด าเนิน 

การเอง 
ส่งฝึกอบรมหน่วยงาน

อ่ืน 
1 การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นภายใต้วิธีการงบประมาณที่ก าหนด
ใหม่  

เพื่อพัฒนาระบบการการบริหารการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีทักษะความรู้ 
และความเข้าใจในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (คลองหน่ึง) อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

189,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

๒ การส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของศักยภาพ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้มีทักษะความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (คลองหน่ึง) อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

149,000 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาบุคลากร (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

2.แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

งบประมาณ/
ปีงบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล    ปี 25๖4 

(คน) 
ปี 25๖5 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
อบต.ด าเนิน 

การเอง 
ส่งฝึกอบรมหน่วยงาน

อ่ืน 
1 นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด/รอง

ปลัด อบต. ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน 
(คลองหน่ึง) อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

2 นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด/รอง
ปลัด อบต. ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

105,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

3 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น ให้มีทักษะความรู้ 
และความเข้าใจในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

17,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

4 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 
นักบริหารงานการคลัง (อ านวยการท้องถิ่น
ระดับต้น) 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
บริหารงานการคลัง อบต.(อ านวยการท้องถิ่น
ระดับต้น) ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

 
 



 
ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

งบประมาณ/
ปีงบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล    ปี 25๖4 

(คน) 
ปี 25๖5 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
อบต.ด าเนิน 

การเอง 
ส่งฝึกอบรมหน่วยงาน

อ่ืน 
5 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 

นักบริหารงานทั่วไป (อ านวยการท้องถิ่น
ระดับต้น) 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
บริหารงานทั่วไป (อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น)
ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

6 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 
นักบริหารงานช่าง(อ านวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น) 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
บริหารงานช่าง (อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น)
ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

7 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(อ านวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น) 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม (อ านวยการท้องถิ่น
ระดับต้น)ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

8 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุ 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนักวิชาการ
พัสดุ ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

9 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปให้มีทักษะความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

10 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้มีทักษะ
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงานมาก
ย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

 



 
ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

งบประมาณ/
ปีงบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล    ปี 25๖4 

(คน) 
ปี 25๖5 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
อบต.ด าเนิน 

การเอง 
ส่งฝึกอบรมหน่วยงาน

อ่ืน 
11 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคล 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
ทรัพยากรบุคคล ให้มทีักษะความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

๑2 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนักวิชาการ
ศึกษา ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

๑3 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชน 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนักพัฒนา
ชุมชน ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

34,000 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

๑4 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี ให้มีทักษะความรู้ 
และความเข้าใจในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  โรงเรียนข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(คลองหก) อ.
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

20,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

๑5 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง 
นายช่างโยธา 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายช่าง
โยธา ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากย่ิงขึ้น 
 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

25,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

16 คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ เพื่อพัฒนา  ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 
 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ศูนย์คลองหน่ึง 

8,500  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
งบประมาณ/
ปีงบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล    ปี 25๖4 

(คน) 
ปี 25๖5 

(คน) 
ปี 2566 

(คน) 
อบต.ด าเนิน 

การเอง 
ส่งฝึกอบรมหน่วยงาน

อ่ืน 
๑๗ การสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียน

การสอนระดับปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของผู้บริหาร/
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 

1 1 1  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (คลองหน่ึง) อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

12,900  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

๑๘ หลักสูตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน อบต. และทัศนศึกษาฯ 

เพื่อพัฒนา  ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 
 

50 ๕๐ ๕๐ อบต.สาวแห 
 

 200,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

19 หลักสูตรโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงาน อบต.และลูกจ้างฯ 

เพื่อพัฒนา  ให้มีทกัษะความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาให้มี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 
 

๕๐ ๕๐ ๕๐ อบต.สาวแห 
 

 20,000  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

๒๐ หลักสูตรโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ 
กฎหมาย อปท.พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

เพื่อพัฒนา  ให้มีทักษะความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานให้ พนักงานฯให้มีความรู้ใน
เร่ืองกฎ ระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

๓๐ ๓๐ ๓5 อบต.สาวแห 
 

 ๑๐,๐๐๐ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 66 

ทดสอบตามแบบ 

 
 
 
 

 


