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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอโกสุมพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม 



ค ำน ำ 
 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่   ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) ในหมวดที่  ๑๒  การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ่  โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงาน
แต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม นั้น 
 

 ดังนั ้น   เพื ่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 
ขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

  หน้า 
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๑ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้านบุคลากร ๕ 
ส่วนที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ๑๙ 
ส่วนที่ ๔ หลักสูตรการพัฒนา ๒๐ 
ส่วนที่ ๕   วิธีการพัฒนา ๒๒ 
ส่วนที่ ๖   รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ๒๔ 
ส่วนที่ ๗ การติดตามและประเมินผล ๒๗ 
ภาคผนวก   
 - ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัว 
 

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 

 
 

 

 



ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

๑. หลักกำรและเหตุผลของกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
๑.๑  ภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

๑.๒  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๑๑  ระบุ ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑) ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒) ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓) ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 



-  ๒  - 
 

๔) ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภา 

๑.๓  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหำสำรคำม 
  ตาม ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม   เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  
๕  ด้าน  ดังนี้ 

๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
๓) ด้านการบริหาร 
๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ข้อ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒, 
๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัว 
๒.๓  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัว 
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๓. เป้ำหมำย 
 ๓.๑  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ซึ่งประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 

๓.๒  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๔. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 ๔.๑  กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 

๑)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ๔.๒  กำรด ำเนินกำรพัฒนำ 

๑)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่  การ
คัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถเลือกแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
  ๒)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 ๔.๓  กำรติดตำมและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 



-  ๔  - 
 

แผนภำพแสดงข้ันตอนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 
 

๑.๑   แต่งต้ังคณะท ำงำน 
๑.๒  พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
๑.๓  ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็น 

สิ้นสุด 

๑. กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 

 
 

        กำรด ำเนินกำร  โดยอำจด ำเนินกำรเอง หรือร่วมกับ
หน่วยรำชกำรอื่น หรือว่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินกำรและเลือก
รูปแบบวิธีกำรที่  เหมำะสม เช่น 
 -  กำรปฐมนิเทศ 

 -  กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำ 

-  กำรสับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 -  กำรฝึกอบรม 

 -  กำรให้ทุนกำรศึกษำ 

 -  กำรดูงำน 

 -  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร/สัมมนำ 

 -  ฯลฯ 
 

๒. กำรด ำเนินกำร/วิธีด ำเนินกำร 

 
 

        จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตำมและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทรำบถึงควำมควำมส ำเร็จ  
ควำมรู้ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน 

๓. กำรติดตำมและประเมินผล 



-  ๕  - 
 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 

 

๑. โครงสร้ำงส่วนรำชกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตราก าลังสามปี พ.ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ดังนี้  
 ๑.๑  ส ำนักงำนปลัด อบต. 

  ๑)  งานบริหารทั่วไป 
  ๒)  งานโยบายและแผน 
  ๓)  งานกฎหมายและคดี 

  ๔)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑.๒  กองคลัง 

๑)  งานการเงิน 
๒)  งานบัญชี 
๓)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  ๔)  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 ๑.๓  กองช่ำง 

๑)  งานก่อสร้าง 
  ๒)  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

๑.๔  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๑)  งานบริหารการศึกษา 
๒)  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.๕  กองส่งเสริมกำรเกษตร 
๑)  งานส่งเสริมการเกษตร 
๒)  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

๑.๖  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑)  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๒)  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๓)  งานรักษาความสะอาด 
 
 



-  ๖  - 
 

 ๑.๗  กองสวัสดิกำรสังคม 
๑)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๒)  งานสังคมสงเคราะห์ 
๓)  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 



-  ๗  - 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี                                    

 

- งำนส่งเสริมกำรเกษตร 

- งำนส่งเสริมปศุสัตว์ 

- งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 

- งำนส่งเสริมสขุภำพและสำธำรณสุข 

- งำนรักษำควำมสะอำด 

 

- เจา้พนกังานธุรการ 2 

- เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1 

- งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชมุชน 

- งำนสังคมสงเครำะห ์

- งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี 

 

- งำนก่อสร้ำง 

- งำนออกแบบและควบคมุอำคำร 

 

- งำนกำรเงิน 

- งำนบัญช ี

- งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 

- งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองคลัง 

(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 
กองช่ำง 

(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 
 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
กองส่งเสริมกำรเกษตร 

 

กองสวัสดิกำรสังคม 

 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

- งำนบริหำรกำรศึกษำ 

- งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
 

- งำนบริหำรทั่วไป 

- งำนนโยบำยและแผน 

- งำนกฎหมำยและคด ี

- งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย 
 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

ปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) 

 



 
-  ๘  - 

 

โครงสร้ำงของส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 
       
 
 
 
 
 
 
        
 
 -  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  (๑)             - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (๑)             - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตัิงาน  (๑)  

-  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  (๑)             - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (๒)            - พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ า)  (๑)  
 -  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ ์ (๑)          
 -  ภารโรง  (๑) 
 -  พนักงานขับรถยนต์  (๑) 
 

 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการระดับ 

เช่ียวชาญ 
วิชาการระดับ

ช านาญการพิเศษ 
วิชาการระดับ
ช านาญการ 

วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไประดับ
อาวุโส 

ทั่วไประดับ
ช านาญงาน 

ทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - ๒ - - ๒ - ๓ ๓ 

 
 

หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด  
(นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น) (๑) 

งำนบริหำรทั่วไป 
 

งำนนโยบำยและแผน 
 

งำนกฎหมำยและคดี งำนป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย 



-  ๙  - 

 
โครงสร้ำงของกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

 
       
 
 
 
 
 
        
 
  

-  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  (๑)                          - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดช้ านาญงาน  (๑)   - เจ้าพนกังานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (-)                
                - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจ า) (๑)  - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ  (๑) 

            
 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการระดับ 

เช่ียวชาญ 
วิชาการระดับ

ช านาญการพิเศษ 
วิชาการระดับ
ช านาญการ 

วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไประดับ
อาวุโส 

ทั่วไประดับ
ช านาญงาน 

ทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - ๑ - - ๑ - ๑ ๑ - 

 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
(นักบริหำรงำนคลัง  ระดับต้น) (๑) 

งำนกำรเงิน 
 

งำนบัญชี 
 

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ งำนทะเบียนทรัพย์สิน 
และพัสดุ 



-  ๑๐  - 
 
 

       โครงสร้ำงกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  ( - )        - นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ( ๑ ) 

  -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (๑)            - คนงาน  (๑) 

                     

     
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการระดับ 

เช่ียวชาญ 
วิชาการระดับ

ช านาญการพิเศษ 
วิชาการระดับ
ช านาญการ 

วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไประดับ
อาวุโส 

ทั่วไประดับ
ช านาญงาน 

ทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - - - ๑ - ๑ ๑ 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (๑) 

งำนก่อสร้ำง งำนออกแบบและควบคุม
อำคำร 



-  ๑๑  - 
 

โครงสร้ำงกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -  ครู  (๕) 
   - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๖)                
 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการระดับ 

เช่ียวชาญ 
วิชาการระดับ

ช านาญการพิเศษ 
วิชาการระดับ
ช านาญการ 

วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไประดับ
อาวุโส 

ทั่วไประดับ
ช านาญงาน 

ทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - - - - - ๖ - 

 
 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
(นักบริหำรงำนศึกษำ ระดับต้น) (๑) 

 

งำนบริหำรกำรศึกษำ งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 



-  ๑๒  - 
 

โครงสร้ำงกองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  (๑ )    - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (๑) 

 
 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการระดับ 

เช่ียวชาญ 
วิชาการระดับ

ช านาญการพิเศษ 
วิชาการระดับ
ช านาญการ 

วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไประดับ
อาวุโส 

ทั่วไประดับ
ช านาญงาน 

ทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - - - ๑ - - - - - ๑ - 

 
 

กอสวัสดิกำรสังคม 

งำนสวัสดิกำรและพัฒนำ
ชุมชน 

งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี งำนสังคมสงเครำะห์ 



-  ๑๓  - 
 

โครงสร้ำงกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน  ( - )    -  คนงานประจ ารถขยะ (๔)  

 
 
  

 
 

 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการระดับ 

เช่ียวชาญ 
วิชาการระดับ

ช านาญการพิเศษ 
วิชาการระดับ
ช านาญการ 

วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไประดับ
อาวุโส 

ทั่วไประดับ
ช านาญงาน 

ทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - ๔ 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข งำนรักษำควำมสะอำด 



-  ๑๔  - 
 

โครงสร้ำงกองส่งเสริมกำรเกษตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ( - )         -  นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ช านาญการ  ( - ) 
    

    
 
 

 

 

 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการระดับ 

เช่ียวชาญ 
วิชาการระดับ

ช านาญการพิเศษ 
วิชาการระดับ
ช านาญการ 

วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไประดับ
อาวุโส 

ทั่วไประดับ
ช านาญงาน 

ทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - - 

กองส่งเสริมกำรเกษตร 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร  งำนส่งเสริมปศุสัตว์ 
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๒. กำรวิเครำะห์บุคลำกร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ

เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่าน
ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย  

 
จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ อบต.  
๒. มีอายุเฉลี่ย ๓๕-๔๐ ปี  เป็นวยัท างาน 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด

รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม   
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานได้คล่องตัว โดยใช้

ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้                                          

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
๒. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีภาระหนี้สิน 
๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ค านึงถึง

กฎระเบียบของราชการ 
๕. ไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
๖. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในปัจจุบันที่ต้องใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
โอกำส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     ส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภัยคุกคำม(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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๓. กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
 

โครงสร้ำงปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท าแผน 
ควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เข้าใจ
งานท่ีท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอยีด 

ควบคุมตรวจสอบให้เป็น 

ไปตามระเบียบ 

รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรต้องสามัคคีและมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ได้บุคลากรที่
มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผล
เพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 

นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล

สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล

สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที ่๓ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร 
 

๑. วิสัยทัศน์กำรบริหำรงำนบุคคล 
“ภายในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะต้องมีความก้าวหน้ามั่นคง

ในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความช านาญในหน้าที่ มีอัธยาศัยไมตรีดี เต็มใจ
ให้บริการแก่ประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการมารับบริการ“ 

 

๒. ประเด็นที่ต้องพัฒนำ 
๑. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๓. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๖. วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๗. พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

 

๓. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาตนเอง ให้เกิด

ขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากทีสุ่ด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

  ๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒)  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓)  ด้านการบริหาร 
  ๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
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๔. เป้ำหมำยของกำรพัฒนำ 

๑. การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล 
 ๒. การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 ๓. การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ส่วนที่ ๔ 
หลักสูตรกำรพัฒนำ 

 

๑. หลักสูตรในกำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 
พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.๑  หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ควำมรู้เกี่ยวกับ 

๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘)  กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙)  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๑.๒  หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ ได้แก่ควำมรู้เกี่ยวกับ 
๑) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๓) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๕) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
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๖) ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๑.๓ หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง 

๑) หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓) หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔) หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕) หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น อบต. 
๖) หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๗) หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
๘) หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
๙) หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
๑๐) หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
๑๑) หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
๑๒) หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔) หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๑๕) หลักสูตรเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๖) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑๗) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
๑๘) หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา 
๑๙) หลักสูตรครู/พนักงานครู 
๒๐) หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๒๑) การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒๒) การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๒๓) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

                (๑) การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
                (๒) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



-  ๒๒  - 
 
หมำยเหตุ  
 

๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 

๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการเดียวกันได ้
 

ส่วนที่ ๕ 
วิธีกำรพัฒนำ  

                       
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ก าหนดวิธีการ

พัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
 

๑. วิธีกำรด ำเนินกำร 
    ๑.๑ การปฐมนิเทศ 

๑.๒ การฝึกอบรม 
         ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 

๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 

๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 
 

๒. แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว นอกจากมี

วิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
         ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 

๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
   ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 



-  ๒๓  - 
 

 ๓. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
  ๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

๔. โครงกำรตำมแผนพัฒนำ พัฒนำงำนส่วนต ำบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐาน ในการ

ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
 

๕. มำตรกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ   
๕.๑ มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ า

ทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
  ๑) ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 

๒) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
๓) การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
๔) การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๕.๒ จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๕.๓ จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม

พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

๖. มำตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
๖.๑ มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ใน

ขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๖.๒ มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเว้น

การกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๑) การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒) การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย

หรือ ระเบียบก าหนด  
๓) การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
๔) การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 



-  ๒๔  - 
 

ส่วนที่ ๖ 
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม 
 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ หมำยเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร 
๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.  สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ  

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
 

พ.ศ. ๒๕๖๑  - 
๒๕๖๓ 

งบอบต.  



-  ๒๕  - 
 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ หมำยเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑  - 
๒๕๖๓ 

งบ อบต.  



-  ๒๖  - 
 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
หมำยเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการ
ประชาชน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓ 

งบ อบต.  



-  ๒๗  - 

 
ส่วนที่ ๗ 

กำรติดตำมประเมินผล 
 

๑. องค์กรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
        ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว  ประกอบด้วย 

๑.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
๓.  ผู้อ านวยการกองคลัง              กรรมการ 
๔.  ผู้อ านวยการกองช่าง              กรรมการ 
๕.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
๖.  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        กรรมการ 
๗.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      กรรมการ/ เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานส่วนต าบล  ก าหนด

วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวทราบ 
 

๒. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาภายใน  ๗ วัน  นับแต่วันกลับจาก

การอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ  เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ 

๒. ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ทุกระยะ ๔ เดือน เพ่ือ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 

๓. น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 

 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
ที่  ๑๖๔/ ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
………………………...............………………….. 

 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๕       
ข้อ ๒๖๙  ข้อ ๒๗๐  ข้อ ๒๗๑  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๓)   โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ๓   ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ดังนี้ 
 

๑.  นายหนูคล้าย  ค ามุลนา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
๒.  นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 

  ๓.  นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  ชามะรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ  
๔.  นางอุรุอาริยา  ยศพล ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
๕.  นายชยพล ยศพล ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
๖.  นางพนิตนันท์ บุตรภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
๗.  นางสาวจริญญา  ครูพิพรม หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
๘.  นางสายทอง   บุญแจ่ม       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขานุการ 
  

  ทั้งนี้  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

สั่ง   ณ   วันที่  ๑๙  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
       (ลงชื่อ)     

(นายหนูคล้าย  ค ามุลนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 



รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร (ปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓) 
ครั้งที่  ๑/ ๒๕๖๐ 

วันที่  ๒๕   กันยำยน   ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

................................................. 
 
ผู้มำประชุม   
ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นายหนูคล้าย   ค ามุลนา ประธานกรรมการ   
๒. นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน กรรมการ   
๓. นางสาวเบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์ กรรมการ   
๔. นางอุรุอาริยา  ยศพล กรรมการ   
๕. นายชยพล  ยศพล กรรมการ   
๖. นางพนิตนันท์  บุตรภักดี กรรมการ   
๗. นางสาวจริญญา  ครูพิพรม กรรมการ   
๘. นางสายทอง   บุญแจ่ม เลขานุการ   
   
เริ่มประชุมเวลำ   ๑๓.๐๐  น.  
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายหนูคล้าย ค ามุลนา  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้  
นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการประชุม  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ปลัด อบต. - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓)  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่  ๑๖๔/๒๕๖๐  ลง
วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

มติที่ประชุม     - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 

   -  ไม่มี  - 
 



- ๒ - 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓    เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
ปลัด อบต.  -  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓)  เพ่ือให้เป็นไป

ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 
๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่ เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ 

      ประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
-  ให้  นางสายทอง   บุญแจ่ม  เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  

เลขานุการ  - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) นั้น 
        จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   

และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง   จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร   
ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้
เหมาะสมกับองค์กร   โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๑.  หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

       (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
   ๒.  หลักสูตรหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
   ๓.  หลักสูตรผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
   ๔.  หลักสูตรผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
   ๕.  หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ๖.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
   ๗.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
   ๘.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

๙.  หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา 
   ๑๐.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 
 
 



- ๓ - 
 

   ๑๑.  หลักสูตรพนักงานครู/ผู้ดูแลเด็ก 
   ๑๒.  หลักสูตรลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
   ๑๓.  การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ๑๔.  การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
   ๑๕.  การพัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
   ๑๖.  จัดอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

๑๗.  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 

มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

ประธานฯ   - มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอโครงการฯ อ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่   
    

มติที่ประชุม        - ไม่มีเรื่องอ่ืนที่จะเพ่ิมเติม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๔     เรื่องอ่ืน ๆ 
       - ไม่มี - 
 
    ปิดประชุม เวลา   ๑๕.๐๐  น. 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสายทอง  บุญแจ่ม)  
                       เลขานุการ 
 

 
    ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายหนูคล้าย ค ามุลนา) 
                            ประธานกรรมการ 
 
 
 


