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ค าน า 
 
  การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงไว้ต่อสภา อบต. นั้น 
บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทุกด้านเท่าที่ก าลัง
ความสามารถของ อบต. และบุคลากรจะท าได้ และได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระยะเวลาของแผน 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ตาม
ระยะเวลาของแผนพัฒนา อบต. และอาจจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป  
 

  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่                 
พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อได้                   
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสามปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ไว้ ณ ที่นี้ 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
(พ.ศ. 2564 - 2566) 

************** 
ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 
 1. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

    1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร

จัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

1.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 269 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 

11 ระบุดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนา มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

         “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้ มีความรู้ ความ สามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพ่ือการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บ่อ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้นโดยจ าท าให้สอดคล้องกับแผนก าลัง 3 ปี โดยครอบคลุม
บุคลากร ทั้งทางด้านผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจ้าง โดยจะน าแผนดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา บุคคลกรของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะมีประสิทธิภาพและ
มีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย มีมาตรฐานในการให้บริการประชาชนในทุก ๆ ด้าน และมี
ความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  ตลอดจนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 

1.4 ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1.4.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งแล้ว แบ่งงานภายในเป็น 4 งาน คือ 

- งานบริหารงานทั่วไป  
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.4.2 กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน
เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลอง
ประจ าเดือนประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
งานภายในเป็น 4 งาน คือ 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

1.4.3 กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและรับรองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักร การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในเป็น 
4 งาน คือ 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
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- งานประสานสาธารณูปโภค 

1.4.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา 
และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงาน
ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการ นักเรียน งาน 
การศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และ
เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมโรงเรียนและตามอัธยาศัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยว ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้ 
   - งานบริหารการศึกษา 
   - งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1.4.5 กองสวัสดิการสังคม ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน า
หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการปฏิบัติ
ราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

1.5 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่5) พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี้ 
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
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(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มแีละที่บ ารุงประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 

1.6 การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ

ส่วนราชการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นจะเห็นได้ว่า พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในทาง
ระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากพนักงานส่วนต าบลและ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความรู้ความเข้าใจ  ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการ
ปฏิบัติงานก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรและประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ไดว้ิเคราะห์ในส่วนของตัวพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งหน้าที่และตัวองค์กร 
ดังนี้ 

1.6.1 การวิเคราะห์ตัวพนักงานส่วนต าบล 
จุดแข็ง 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่และภูมิล าเนาใกล้เคียงกับ อบต. 
- มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
- มีประสบการณ์ในการท างานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 
จุดอ่อน 
- บุคลากรบางส่วนยังมีระดับความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
- ไม่กล้าตัดสินใจน าเสนอความคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีเงินเดือน / ค้าจ้างน้อยมีรายได้ไม่เพียงพอ 
- ขาดความรู้ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

1.6.2 การวิเคราะห์ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง 
- บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 
- บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

มากกว่าที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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จุดอ่อน 
- การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี 
- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 

1.6.3 การวิเคราะห์องค์กร  
 องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากส่วนราชการเป็น

จ านวนมากซ่ึงภารกิจดังกล่าวพนักงานส่วนต าบลจะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องทั้งเรื่องระเบียบ กฎหมาย เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งต้องมีการศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุพนักงานส่วนต าบล ให้รับผิดชอบหน้าที่ตามภารกิจได้
ครบทุกต าแหน่งเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ และภารกิจที่ถ่ายโอนมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงพนักงานส่วนต าบลไม่สามารถศึกษาได้ทั้งหมดจากหลักการและเหตุผลและจากการ
วิเคราะห์ดังกล่าว ข้างต้นพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงต้องได้รับ
การพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน และคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
การบริหารงานและปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในพื้นท่ีภายในปี พ.ศ. 2560 

พันธกิจ (Mission) 
เสริมสร้างพัฒนาผู้น าและพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการ

บริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

-------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
1.1 เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติงาน 
1.2 เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรน าความรู้และความสามารถที่ได้รับจากการพัฒนา

มาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้าง

กระบวนการคิด การตัดสินใจ และการพัฒนาตนเอง เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

1.4 เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
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2. เป้าหมายการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ก าหนดเป้าหมายพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรให้เข้ารับ

การพัฒนาตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ก าหนดหรือหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นภายในระยะแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลปี  พ.ศ. 2564 - 2566                   
ให้ครบทุกต าแหน่ง 
 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง หน่วยงานที่

ด าเนินการ 
เป้าหมาย การเข้า
รับการพัฒนา 

หมายเหตุ 

1 ต าแหน่งบริหาร อบต.ด าเนินการเอง 
ส่วนราชการ/

หน่วยงานต่างๆ 

ทุกหลักสูตรอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 

ยกเว้นติดราชการ
หรือเป็นหลักสูตร
เฉพาะต าแหน่ง 

2 ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน อบต.ด าเนินการเอง 
ส่วนราชการ/

หน่วยงานต่างๆ 

ทุกหลักสูตรอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 

ยกเว้นติดราชการ
หรือเป็นหลักสูตร
เฉพาะต าแหน่ง 

3 พนักงานส่วนต าบล/บุคลากรที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่ 

อบต.ด าเนินการเอง 
ส่วนราชการ/

หน่วยงานต่างๆ 

ต้องผ่านการ
ปฐมนิเทศทุกคน 

 

 
ส่วนที่ 3 

หลักสูตรการพัฒนา 
------------------------------ 

พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(7) 

พ.ศ. 2562 
1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1.5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
1.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1.7 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
1.8 กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.9 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
2.1 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
2.2 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 
2.3 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ.2508 
2.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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2.5 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
2.6 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
3.1 หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.3 หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.4 หลักสูตรประธานสภา อบต. 
3.5 หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
3.6 หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 
3.7 หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
3.8 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
3.9 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
3.10 หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
3.11 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
3.12 หลักสูตรนักบริหารงานศึกษา 
3.13 หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
3.14 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.15 หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
3.16 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
3.17 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
3.18 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
3.19 หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3.20 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
3.21 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.22 หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
3.23 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
3.24 หลักสูตรเจ้าพนกังานการเงินและบัญชี 
3.25 หลักสูตรนายช่างโยธา 
3.26 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
4.1 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
4.2 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
5.1 การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
5.2 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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หมายเหตุ  1. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 

     2. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการเดียวกันได้ 

ส่วนที ่4 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

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

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ก าหนดวิธีการ
พัฒนาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 

1. วิธีการด าเนินการ 
1.1 การปฐมนิเทศ 
1.2 การฝึกอบรม 
1.3 การศึกษาหรือดูงาน 
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
1.5 การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

2. แนวทางการด าเนินการ 
    การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  

นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ 1 แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ 3 
แนวทาง ดังนี้ 

2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
2.3 ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนต าบลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เป็นผู้ด าเนินการ 

3. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
3.1 ปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
3.2 ปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
3.2 ปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 

4. โครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐาน

ในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ 
ในส่วนที่ 5 

 
 



๙ 
 

ส่วนที่ 5 
รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี  2564 - 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวดันครพนม 
 
 

ที ่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ วิธีการพัฒนา ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมาย
เหตุ 

อบต. กรมส่งเสริม
ฯ 

หน่วยงาน
อ่ืน 

1 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อบต. 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ของอบต.ในเรื่องของระเบียบ 
กฎหมายและตามหลักสูตรต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทุกต าแหน่ง  - - 
อบรม/ศึกษา 

ดูงาน 

 
 

2564 - 2566 600,000 
(3 ปี) 

 

2 โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากร 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่
หน่วยงานอื่น ๆ จัด 

ทุกต าแหน่ง - -  อบรม/สัมมนา 

 
 

2564 - 2566 

 
150,000 

(3 ปี) 
 

 

3 โครงการอบรมหลักสูตรการ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ 

ตามต าแหน่งที่
เปิดอบรม 

-  - 
อบรม/ศึกษา 

ดูงาน 
2564 - 2566 

900,000 
(3 ปี) 
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ที ่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ วิธีการพัฒนา ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมาย
เหตุ 

อบต. กรมส่งเสริม
ฯ 

หน่วยงาน
อ่ืน 

4 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
บรรจุใหม่ 
-ปฐมนิเทศให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

ทุกต าแหน่งที่
บรรจุแต่งตั้ง

ใหม่  - - 
ปฐมนิเทศ/
การสอนงาน 

2564 - 2566 - 

 

5 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ผู้ปฏิบัติงาน 
-จดัมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น/อบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
จูงใจในการปฏิบัติงานและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากร อบต. 

ทุกต าแหน่ง  - - อบรม/สัมมนา 2564 - 2566 
 
- 
 

 

6 การประชุมประจ าเดือน 
-จดัประชุมประจ าเดือนแนะน า
การปฏิบัติงานและถ่ายทอด
ความรู้โดยให้บุคลากรที่ได้ไป
อบรมมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคลากรทุกท่าน 

ทุกต าแหน่ง  - - 
ประชุม

ประจ าเดือน/
การสอนงาน 

2564 - 2566 - 
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ที ่ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินการ วิธีการ

พัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมาย
เหตุ 

อบต. กรม
ส่งเสริม

ฯ 

หน่วยงาน
อ่ืน 

7 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร 
-จดัฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรของ อบต. 

ทุกต าแหน่ง  - - 
ประชุม/ 
อบรม 

2564 - 
2566 

 
30,000 

(3ปี) 
 

 

8 การจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
-จดัท าประมวลจริยธรรม เพ่ือให้บุคลากรได้ยึดถือและใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ทุกต าแหน่ง  - - 
ประชุม

ประจ าเดือน 
2564 - 
2566 

- 
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ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 
------------------------------------- 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ดังนี้ 

 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ   เป็น ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน    เป็น กรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  เป็น เลขานุการ 

 

โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อเป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  รับทราบเพื่อพิจารณา 

นอกจาการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้วในการที่มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ในแต่ละครั้งที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  เป็นผู้ด าเนินการจัดท าการประเมินผลการพัฒนาความรู้ ใน
แต่ละครั้งเป็น 2 ระยะ คือ 

1. ระยะก่อนการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจก่อน
ได้รับการพัฒนาความรู ้

2. ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจาการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ
หลังจากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วนามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนนแตกต่างจาก
ก่อนและหลังอย่างไร 

ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากกลับจากศึกษาดูงานจะมีการประเมิน
และสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรของ  อบต .ได้ทราบ 
เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต . ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ต่อไป และรายงานให้นายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแลได้รับทราบต่อไป 
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