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ค าน า 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ๓ ปีรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ของพนักงาน
ส่วนต าบล สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง นั้นได้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้
เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างได้เรียนรู้ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการของทางราชการหลัก และวิธีปฏิบัติราชการบทบาท และหน้าที่ของตนเองที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตร
การพัฒนาส าหรับพนักงาน แต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้าน
การบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบล ให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ต้อง
ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นส าคัญที่จะ
น าพาองค์กรไปรู้วิสัยทัศน์ เป้าหมายตามที่ก าหนด  

  ส านักงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕6๔-256๖ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานเดียวกัน อันจะส่งผลให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริง 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลโนนทอง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เที่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส่วนที่ 3 เรื่อง การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๐๔ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก. อบต. ) ก าหนดโดยให้ก าหนดเป็นแผนการท างาน
พนักงานส่วนท้องถิ่นมีระยะเวล 3 ปีตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖64-๒๕๖6 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทอง เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล ของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้อง
พัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ 
   (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที ่โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น  
   (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรมงาน บริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งาน
การเงิน งานด้านต่างๆ  
   (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเสียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่อง การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น  
    (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริม ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสาร และสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
    (๕) ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การท าสมนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิมีภาพในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน
อย่างมีความมีความสุข 
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  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควร แสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความต้องการของ
บุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิ เคราะห์ถึงโอกาส 
และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าการพัฒนาบุคคลกรเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าพาองค์กร
ไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าหมายตามที่ก าหนด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี รอบ
ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 
 
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้คิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง และ
คุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skill) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล  
 2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน 
(Technical Skilli) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง และโครงการภายใต้แผนยุทกศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลรวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงาน
ชั้นเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล  

เป้าหมายการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้เข้ากับการพัฒนาตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดหรือหลักสูตรที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดขึ้นภายในระยะ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรอบปีงบประมาณ 2563 - 2566 ในให้ครบทุกต าแหน่ง ทุกงาน  
 1.พนักงานส่วนต าบล ประเภทบริหารงานทั่วไป และประเภทวิชาการ จะต้องได้ในการพัฒนาในแต่ละปีอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
อ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเอง และต้องมีการประเมินก่อน และหลังการเข้ารับการพัฒนา 
 2. พนักงานส่วนต าบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการและพนักงานครูสวนต าบลจะต้อง ได้รับการพัฒนา
ในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตรหลักสูตรโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นส่วน
ราชการ หรือหน่วยงาน อ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ และต้องมีการประเมินก่อน และหลังการเข้ารับ
การพัฒนา  
 ๓. ลูกจ้างประจ าและพนักจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละน้อยปีละ 1 หลักสูตรหลักสูตรโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นส่วนราชการหรือหน่วยงาน อ่ืน องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการ และต้องมีการประเมินก่อน และหลังการเข้ารับการพัฒนา 
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ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนา และงบประมาณในการพัฒนา 
 
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

  วิธีการพัฒนาพนักสานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ก าหนดวิธีการ
พัฒนาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีการดังนี้  

  (1) วิธีด าเนินการ 
   ๑.๑ การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุ
เข้ารับราชการเฉพาะพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
    ๑.๒ การฝึกอบรมและสัมมนา อาจด าเนินการโดยศึกองค์การบริหารส่วนต าบลเอง  หรือ
โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี หรือสถาบันพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 
    ๑.๓ การสอนการงาน การให้ค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้ความรู้สู่เพ่ือนร่วมงาน หรือ
วิธีการอ่ืน ด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ๑.๔ การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองเองหรือโดย
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 

                     (๒) แนวทางการด าเนินการ 
                       ด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนทองนอกจากมี
วิธีด าเนินการตามข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนดแนวทางได้ ๓ แนวทาง ดังนี้  
   ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ด าเนินการเอง   
   ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ 
   ๒.๓ หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

                      (๓) ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
    ๓.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
    ๓.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
    ๓.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕5๖  

                      (๔) งบประมาณ 
                       เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ ๒๕๖๔ - ๒๕66 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
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ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

36  
ความคิดเชิงวิเคราะห์ 

ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมี
หลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจงข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อยๆ เช่น 
สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ 

37 การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

38  

จิตส านึกด้านบริการ การให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกโดยตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี 

39  
ความน่าเชื่อถือได้ 

ความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งความสามารถใน
การตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และหารายละเอียดต่างๆ เพื่อที่จะให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

40 จิตส านึกด้านสิ่ งแวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน โดยปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและวิธีการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 
ส่วนที่ ๕  การติดตามและประเมินผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ดังนี้ 
     คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง     เป็นประธาน 
  2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ         เป็นกรรมการ 
  3. นักทรัพยากรบุคลากร/ผู้ได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะ
ในการติดตามประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองรับทราบเพื่อรับพิจารณา 

  นอกจากการติดตามประเมินผลในรูปคณะการแล้ว ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในแต่ละครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองเป็นผู้ด าเนินการ จะ
ประเมินผลพัฒนาความรู้ในแต่ละครั้งเป็น ๒ ระยะ คือ 
  (1) ระยะก่อนด าเนินการ โดยประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจก่อนได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
  (2) ระยะหลังด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ
หลังจากการเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ผลคะแนนแตกต่างจากก่อนและ
หลังอย่างไรบ้าง 
  ในกรณีโครงการที่มีการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายหลังจากการกลับจากทัศนศึกษาดูงาน
จะมีการประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองจะน าผลการประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
หลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป             
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