
 



 
ค ำน ำ 

 
 จากสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การบริหารองค์กรให้บรรลุความส าเร็จ
ท่ามกลางสภาวการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี องค์กรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารก าลังคนที่หลากหลายต้องมีการปรับโครงสร้าง ทัศนคติ ค่านิยม วิธีการ
ด าเนินการรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะมีขึ้นในอนาคตการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องในการพัฒนา
องค์กรในระยะยาว และ เป็นกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานให้ได้ผลการปฏิบัติงานต่อ
องค์กร โดยใช้การคาดการณ์ ล่วงหน้าถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ความต้องการของพนักงาน
เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลง ทางด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายรัฐบาล เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลประสบความส าเร็จใน การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที ่
 
 งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จึงได้เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาหลาย มิติ เพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ และ
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานจ้างได้ทราบ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
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แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 
 1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 หมวด 12 การ
บริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
จะต้องก าหนดตามกรอบของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ทั้งในส่วนของการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่
ปฏิบัติงานอยู่แล้ว โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับช้ัน ซึ่งอาจเป็น
ผู้ด าเนินการเองหรือ มอบหมายให้ผู้ที่ เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่ เหมาะสมกับการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ต้องให้ครอบคลุมทักษะการพัฒนาทั้ง 5 ด้านได้แก่ 
  (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ต่างๆ งานด้านช่าง 
  (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเร่ืองการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  (5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ
ปฏิบัติงานอย่างมี ความสุข 
 2. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็น
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฎิบัติงานภายใต้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งเสริมสร้างให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยเน้นให้  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน 
 เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทาง ในการพัฒนาบุคลากร เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ใน
การปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ  
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่ 
 3)เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ 
 
3. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดกำรพัฒนำ 
 1) ระดับความส าเร็จของการพฒันาการปฏิบัติราชการของพนักงานสว่นต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ตามหลักและแนวทางธรรมาภิบาลร้อยละของจ านวนพนักงานงานส่วนต าบลที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 
 2) ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ อย่างน้อย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อไป 
 3) ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่สูงขึ้น 
มากกว่าร้อยละ 80 ต่อไป 
 4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่เพิ่มสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 85 ต่อปี 
 5) ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ที่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ตามหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนต าแหน่ง
ข้าราชการทั้งหมดที่มีอยู่ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 6) ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อย 
ละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ พนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานทุกคน 
 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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3. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน – ภำยนอก ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดแห่ 
 

จุดแขง็ 
ล าดบั ประเด็น 

1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานตามภารกิจของตน 
2 บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุง่เน้นผลส าเร็จ 
3 จัดสวสัดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
4 บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
5 บุคลากรมสีมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6 การประเมินผลการปฏบิัติราชการมีความเป็นธรรม 
7 ระบบการประเมินผลการปฏบิัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
8 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่มีจ านวนอัตราก าลงับุคลากรที่เหมาะสมและตามภารกิจ

หน้าที่ในการด าเนินงาน 
9 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่มีจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
10 มีงบประมาณเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน เงินสวสัดิการอ่ืนๆ 

 
จุดอ่อน 

ล าดบั ประเด็น 
1 ขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งที่ว่างเป็นระยะเวลานาน ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
2 การประเมินผลการปฏบิัติราชการต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัตงิานต่ าหรือมีศักยภาพน้อยยัง

ไม่จริงจัง 
3 องค์กรไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 
4 การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 
5 บุคลากรขาดการท างานเชิงบรูณาการ 
6 ขาดการสร้างแรงจงูใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพนัในการปฏบิัติราชการ 
7 ขาดการติดตามประเมินผลดา้นก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
8 บุคลากรขาดการเรียนรู้ความคิดริเร่ิม และการสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ 
9 ผู้บริหารทุกระดับยงัได้รับการพัฒนาน้อย 
10 การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ 
11 ไม่มีการวางแผนก าลังคนที่เปน็ระบบเพื่อทดแทนก าลงัคนที่ขาดแคลน 
12 ขาดบุคลากรดูแลงานการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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โอกำส 

ล าดบั ประเด็น 
1 การปฏิรูประบบราชการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
2 ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัลท าให้บุคลากรมีแรงจงูใจในการปฏิบัติราชการ 
3 ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึน้ 
4 การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่เปน็โอกาสในการสร้างความก้าวหนา้ในอาชีพใหแ้ก่

บุคลากร และท าให้บุคลากรท างานไดต้รงกับความรู้ความสามารถของตน 
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท างานของท้องถิน่สง่ผลให้การ

บริหาร ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส 
6 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยเีป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกนัได้

อย่างม ีประสิทธิภาพ 
7 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยที าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและท าให้เกิดการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่อง 
8 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนใหพ้ัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น 
9 การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้บคุลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
10 ประชาชนมีความต้องการบริการท่ีมีคุณภาพท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนา

สมรรถนะ ของบุคลากร 
 
ภัยคุกคำม 

ล าดบั ประเด็น 
1 การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุแต่งตัง้การเลื่อนยา้ยบคุลากรทุกระดับท าให้การวาง

อัตราก าลงั ไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
2 ความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูงท าให้เทศบาลขาดแคลนบุคลากรในบาง

สาขา 
3 ส่วนราชการตา่งๆให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันท าให้ศักยภาพของ

บุคลากรไม ่เท่าเทียมกันยากแก่การท างานร่วมกัน 
4 การยึดระเบียบการบริหารบคุคลท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล 
5 ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคเป็นอุปสรรคต่อการ 

โอนย้ายบุคลากร 
6 การเปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมการเมืองที่รวดเร็วท าให้การพัฒนาบุคลากร ไมท่ันต่อ

การ เปลีย่นแปลง 
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4. หลักสูตรกำรพัฒนำ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
 5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
5. วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ 
 วิธีกำรพัฒนำ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ที่เหมาะสม เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความ จ าเป็นในการ
พัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเร่ือง ที่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการ  พัฒนา และเลือก
ประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้จึงจะ ปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน  ความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน คุณธรรม จริยธรรม 
 ส าหรับวิธีการในการพัฒนาบุคลากรนั้น มีท้ังวิธีการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จะด าเนินการ
เอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความ  รับผิดชอบ 
การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ อาจจะด าเนินงาน
ร่วมกับส่วนราชการอื่นและด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เป็น
ผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่ง
สามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลาการได้ดังนี้คือ 
  1) การปฐมนิเทศ 
  2) การฝึกอบรม 
  3) การศึกษา หรือดงูาน 
  4) การประชุมเชิงปฏิบตัิการ หรือการสัมมนา 
  5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
  6) การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
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 การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยรวมให้บุคลากรใหม่ที่เข้าสู่เทศบาล ได้รู้จัก  
กฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร ตลอดจนการปฏิบัติตัวของบุคลากร และกระท าก่อนมอบหมายหน้าที ่
ปฏิบัติโดยผู้เป็นพนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาและต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร ที ่
ก.อบต. ก าหนด ดังนี้ 
 1. หลักและระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการ 
 2. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 3. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป 
 4. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่และการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความเหมาะสม 
 การดูงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ดว้ยการสงัเกตการณ์ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน หลักสูตร 
หรือโครงการ ให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความรวมถึงหลักสูตร  หรือ
โครงการท่ีก าหนดเฉพาะการดูงาน ภายในประเทศท่ีส่วนราชการจัดขึ้น 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา การประชุมในลักษณะเป็นการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน  
ความรู้ความคิดเห็น เพื่อน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจด าเนินการ 
โดยเทศบาล ก.ท.จ. เชียงใหม่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 การสอนงาน(Coaching) และการให้ค าปรึกษา(Counseling)คือ การให้หัวหน้าและผู้บริหาร ซึ่ง
เป็นผู้คอยท าหน้าที่ก ากับอยู่เป็นผู้ช่วยสอนให้โดยท าให้ดูเป็นตัวอย่างหรือท าตัวอย่างที่ดีให้ปรากฏ พร้อมกับ
คอยตอบค าถามและอธิบายถึงเหตุผลของวิธีการแก้ไขปญัหาและให้รู้ถึงความเป็นไปของเหตแุห่ง ปัญหาและ
ผลของการแก้ไข ดังนั้นในขณะท่ีฝึก ผู้สอนงานหรือผู้ก ากับงาน ที่จะต้องคอยดูแลผู้บริหาร ฝึกหัดเหล่านี้ให้
สามารถท างานได้ถูกวิธีหรือการจัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมการตัดสินใจตามวิธีการที่ได้ตก ลงกันไว้ 
 การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือ website การเข้าร่วม/ 
ประชุมสัมมนาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน/การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นใน  
กลุ่มพนักงานเทศบาล (Discussion Groups) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ 
ปฏิบัติงาน/การให้การสนับสนุนแก่ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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การจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง 

วเิคราะห์ปัญหาใหไ้ดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน 

มีบุคลากรไม่สามารถปฏิบติังานไดต้าม มาตรฐาน 
และสาํเร็จตามท่ีกาํหนดหรือไม่ 

พิจารณาวา่ ณ จุดใดของหน่วยงานท่ี สมควรใหก้าร
ฝึกอบรมหรือไม่ 

มีเกิดการสูญเสียส้ินเปลืองทรัพยากรหรือไม่ 

มีงานคัง่คา้งไม่สาํเร็จตามกาํหนดหรือไม่ 

มีการสาํรวจความตอ้งการเพ่ิมเติมจากบุคลากรใน
หน่วยงาน 

พิจารณาปัญหาและความตอ้งการการฝึกอบรม 

เสนอเร่ืองต่อผูบ้ริหาร เพ่ือพิจารณาสัง่การ 

ประเมินความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการฝึกอบรม ตามลาํดบั
ความจาํเป็น ก่อน – หลงั 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จดัทาํโครงการ
ฝึกอบรม 

กาํหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

กาํหนดเร่ืองและเน้ือหาของการฝึกอบรม 

ติดต่อประสานงานวทิยากรและ ผูเ้ขา้รับการอบรม 

เตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวก 

กาํหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

ดาํเนินการฝึกอบรม 

เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 

รายงานผลการฝึกอบรม 
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6. งบประมำณในกำรด ำเนนิกำรพัฒนำ 
 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จัดสรรงบประมาณซึ่ง
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยค านึงความประหยัด คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 
 
7. กำรติดตำมและประเมนิผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ ก่อน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการ ประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
 2. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน 7 วัน นับแต่ วันกลับ
จากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุก ระยะ 6 
เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา 
 4. น าผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินผล ใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการก าหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสม และความต้องการของบุคลากรในเทศบาล 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำ 

แผนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม ห้วงระยะเวลำ งบประมำณ ลักษณะกำรฝึกอบรม 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

อบต.จัด
อบรมเอง 

1 1.หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 105,000.-   
2.หลักสูตร การจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น  สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   
3.หลักสูตร การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   

2 1.หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เดือน เมษายน 2566 105,000.-   

3 1.หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป หัวหน้าส านักงานปลัด สิงหาคม-กันยายน 2566 34,000.-   
2.หลักสูตร การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน  สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   
3.หลักสูตร การจัดท างบประมาณรายจ่าย  มิถุนายน-กันยายน 2566 3,900.-   
4.หลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   
5.หลักสูตร การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 

 สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   

4 1.หลักสูตร การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี นักทรัพยากรบุคคล กรกฎาคม 2566 3,900.-   
2.หลักสูตร การเลื่อนระดับสายงานวิชาการ,ทั่วไป  กันยายน 2566 3,900.-   
3.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

 สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   

5 1.หลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

มิถุนายน-สิงหาคม 2566 3,900.-   

6 1.หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน 
 

มีนาคม-กันยายน 2566 34,000.-   
2.หลักสูตร การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 

สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม ห้วงระยะเวลำ งบประมำณ ลักษณะกำรฝึกอบรม 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

อบต.จัด
อบรมเอง 

7 1.หลักสูตร งานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน มิถุนายน-กรกฎาคม 2566 34,000.-   
2.หลักสูตร นัย ให้ออก อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ป.ป.ช., ป.ป.ท. และ 
สตง. ส่งเรื่องหรือชี้มูลความผิดทางวินัย 

สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   

8 1.หลักสูตร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

มกราคม-ตุลาคม 2566 3,900.-   
2.หลักสูตร การใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มกราคม-ตุลาคม 2566 3,900.-   
3.หลักสูตร หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย มกราคม-ตุลาคม 2566 3,900.-   

9 1.หลักสูตร การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

นักวิชาการสาธารณสุข 
 

มิถุนายน-กันยายน 2566 3,900.-   

2.หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นบรรจุใหม่ 

เดือน กันยายน 2566 12,900.-   

10 1.หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
 

สิงหาคม-กันยายน 2566 20,000.-   
2.หลักสูตร ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2566 3,900.-   

11 1.หลักสูตร วิธีปฏิบัติในการยืมเงิน การจ่ายเงิน ผ่าน
ระบบ HB 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2566 

3,900.-   

2.หลักสูตร การควบคุมภายใน การจัดท ารายงายวิธี
ประเมินผล 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2566 

3,900.-   

3.หลักสูตร การปิดบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม-สิงหาคม 
2566 

3,900.-   

4.หลักสูตร การจัดท างบประมาณรายจ่าย มิถุนายน-กรกฎาคม 2566 3,900.-   
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม ห้วงระยะเวลำ งบประมำณ ลักษณะกำรฝึกอบรม 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

อบต.จัด
อบรมเอง 

12 1.หลักสูตร การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบใหม่ นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2566 3,900.-   
2.หลักสูตร การจัดท ารายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าบัญชี และรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรกฎาคม-กันยายน 2566 3,900.-   

3.หลักสูตร หลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน ด้าน
การเงินการคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ๆ 
และเทคนิคการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Laas)หลังยกเลิกบัญชีมือ 

กรกฎาคม-กันยายน 2566 3,900.-   

13 1.หลักสูตร นักวิชาการจัดจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 

มิถุนายน 2566 34,000.-   
2.หลักสูตร แผนที่ภาษี LTax V4 กรกฎาคม-กันยายน 2566 3,900.-   
3.หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มิถุนายน-กันยายน 2566 3,900.-   

14 1.หลักสูตร การควบคุมภายใน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เมษายน-สิงหาคม 2566 3,900.-   
2.หลักสูตร ระเบียบการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน เมษายน-กรกฎาคม 2566 3,900.-   
3.หลักสูตร การรับจ่ายเงินผ่านระบบ Hb online เมษายน-สิงหาคม 2566 3,900.-   

15 1.หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

เจ้าพนักงานพัสดุ เมษายน-กันยายน 2566 3,900.-   

16 1.หลักสูตร นักบริหารงานช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

เมษายน-กันยายน 2566 34,000.-   

17 1.หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เมษายน-กันยายน 2566 12,900.-   
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม ห้วงระยะเวลำ งบประมำณ ลักษณะกำรฝึกอบรม 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

อบต.จัด
อบรมเอง 

18 1.หลักสูตร แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 

สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   
2.หลักสูตร การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 3,900.-   
3.หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
เงินเดือนครู 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 3,900.-   

 4.หลักสูตร การเลื่อนวิทยฐานะครู  กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 3,900.-   
19 1.หลักสูตร แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี นักวิชาการศึกษา สิงหาคม-กันยายน 2566 34,000.-   
 2.หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือนครู 
 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 3,900.-   

20 1.หลักสูตร แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ครู , ครูผู้ดูแลเด็ก สิงหาคม-กันยายน 2566 3,900.-   
 2.หลักสูตร การเลื่อนวิทยฐานะครู  กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 3,900.-   

 
 
 

 
 


