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คํานํา 
 
 ตามท่ี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี  ไดประกาศคณะกรรมการพนักงาน        
สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
ลงวันท่ี   19  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   ในหมวดที่  ๑๒  การบริหารงานบุคคล  สวนที่  ๓  การพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล  ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา  ๕  ดาน ไดแก  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะ
ของงานแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานศีลธรรมคุณธรรม นั้น 
 

 ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ขอ  ๒๖๙  องคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสง  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 - ๒๕64  
ขึ้น  โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง  และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง 
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สวนที่  ๑ 
หลักการและเหตุผล 
 

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
 

๑.๑ ภาวการณเปลี่ยนแปลง 
  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ    
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน  เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ  ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ  เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ท่ีมีอยูภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ”์ 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม  สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน  ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม  จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว  ตั้งแตอดีตจนตอเนื่อง
ถึงปจจุบัน  เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

 

 ๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
 ๒.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุร ี
  ตาม คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่   19  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ในหมวดที่  ๑๒          
การบริหารงานบุคคล  สวนท่ี  ๓  การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล         
มีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่  โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา  ๕  ดาน  ดังนี ้
  ๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
  ๓.  ดานการบริหาร 
  ๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
  ๕.  ดานศีลธรรมคณุธรรม 
  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ขอ ๒๖๙, ๒๗๐, 
๒๗๑, ๒๗๒, ๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕   จึงไดจัดทําแผนพัฒนาข้ึน  โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง      
๓  ป  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากร  พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
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สภาพทั่วไป และขอมูลพ้ืนฐานสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุร ี
 

                  
 

2. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน  และปญหาความตองการของประชาชน 
 ๔.๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน           
          องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อยูหางจาก 
อําเภอประจันตคามประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  หางจากจังหวัดปราจีนบุรี  ประมาณ  ๓๕  กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ๒,๖๒๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๓,๔๑๔  ไร  ภูมิประเทศสภาพพื้นที่ราบ 
  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลคําโตนด 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลดงบัง 
  ทิศใต  ติดตอกับตําบลบานหอย 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลประจันตคาม      
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๔.๑.๒  เขตการปกครองและประชากร 
 มีเขตการปกครองแบงออกเปนหมูบาน  จํานวน  ๖  หมูบาน  ดังนี ้
    

หมูที่ ชื่อบาน 
๑ บานสวน 
๒ บานหนองแคน 
๓ บานบุตราช 
๔ บานเนินคอ 
๕ บานหนองแสง 
๖ บานไผ 

                
ประชากร จํานวนทั้งสิ้น ๓,591  คน แยกเปน ชาย ๑,๗14  คน  หญิง ๑,๘77 คน  จํานวน  1,051  
ครัวเรือน 

๔.๑.๓  การบริการขั้นพ้ืนฐาน 
 (๑)  การคมนาคม  ติดตอระหวางตําบลกับอําเภอ มีดังนี้ 
  -  ทางหลวงแผนดิน มี 2 สาย คือ ถนนสายสุวรรณศร, ถนนสายประจันตคาม,ศรีมหาโพธิ ์
                     -  ถนนลาดยางภายในตําบล 3 สาย คือ ถนนสาย(ส.ม.อ.) หมูที่ 1 ถนนสายสุวรรณศร-บาน
เนินภูดินเขตติดตอตําบลดงบัง  
                     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 หมูบาน คือ หมูที่ 1,2,3,4,5,6  นอกนั้นเปนถนนลูกรังที่ใชใน
การคมนาคมภายในหมูบานเขตตําบล 
       (3) การไฟฟา 
                     - จํานวนหมูบานที่ใชไฟฟาเขาเขาถึง 6 หมูบาน จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา จํานวน 1,051 
ครัวเรือน หรือ ประมาณรอยละ 100 
       (4) แหลงน้ําธรรมชาติ 
                     - ลําน้ํา ,ลาํหวย                              1                  สาย 
                      - บึง , หนองและอื่น                          3                   แหง 
       (5) แหลงน้ําสรางข้ึน 
                      - สระน้ํา                                        15                 แหง 
                      - ฝาย                                            2                  แหง 
                      - บอน้ําตื่น                                     231               แหง 
                      - บอโยก                                          -                  แหง 
                      - ประปาหมูบาน                               35                แหง 
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   (6) อาชีพ อาชีพราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม มีพ้ืนที่เพาะปลูกจํานวน 9,399 ไร พืช
เศรษฐกิจ ที่สําคัญที่ทํารายไดใหแกเกษตรภายในตําบล ไดแก 
 

                      - ขาวนาป มีพื้นที่เพาะปลูก                  8,928           ไร 
                      - ไผเลี้ยง  ไผรวก มีพื้นที่เพราะปลูก           313           ไร 
                      - พืชผัก   มีพ้ืนที่เพาะปลูก                       38            ไร 
                      - มะมวง  มีพ้ืนที่เพราะปลูก                      60            ไร 
                 นอกจากการประกอบอาชีพการเกษตรแลว เกษตรกรสวนใหญยังประกอบอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนซึ่งเปนอาชีพเสริม ทํารายไดเพ่ิมใหเกษตรกร คือ การถักไมกวาด การถักโคงหมวก  และการทํา
ผลิตภัณฑจากไมไผ 
                 สวนทางดานแรงงาน มีประชากรสวนหนึ่งซึ่งอยูในวัยทํางาน (15-50 ป) ออกไปทํางานนอก
ตําบล ในอาชีพรับจาง มีจํานวนประมาณ 800 คน 
 

                (1) ดานเศรษฐกิจ อาชีพหลักไดแก อาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่เพราะปลูก จํานวน 9,399 ไร 
                     - การเกษตร  ประมาณรอยละ75.5 
                     - คาขาย ประมาณรอยละ 3.8 
                     - รับราชการ ประมาณรอย 1.6 
                    - รับจาง ประมาณรอยละ 27.9 
                (2) พืชเศรษฐกิจ ,ขาวนาป, ไผเลี้ยง, ไผลวก,พืชผักผลไม 
                (3) สัตวเศรษฐกิจ คือกระบือ ,สุกร,ไก,เปด 
               (4) อุตสาหกรรม และหัตกรรมในครัวเรือน คือ สานสุมไกเขง,ถักไมกวาด 
                (5) อุสาหกรรม มีโรงงานขนาดเล็ก จํานวน 1 แหง (โรงงานผลิตฟองน้ํา) 
                (6) การทองเที่ยว ตําบลหนองแสงมีสถานท่ีทองเที่ยว คอื ศาสนสถาน จํานวน 4 แหง                                                       
          ๔.๑.๕  การศึกษาและศาสนา 
  -  การศึกษา  ตําบลหนองแสงมีศูนย เด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน  ๒  แหง  ระดับ
ประถมศึกษา  ๒  แหง 
  -  การศาสนา  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

๔.๑.๖  การสาธารณสุข 
  -  มีสถานีอนามัยตําบล  จํานวน  ๑  แหง 

๔.๑.๗  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง มีสมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๓๔ คน ทําหนาที่ชวยเหลือ 
และบรรเทาเหตุสาธารณภัยตาง ๆ 
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๔.๒  สภาพปญหาและความตองการของประชาชน 
๔.๒.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ตําบลหนองแสง มีถนนสายหลักและสายรองภายในหมูบานครบทุกหมูบาน ซึ่งประชาชนมี
ความตองการใหถนนมีมาตรฐาน  ไรฝุน  เปนคอนกรีตหรือลาดยาง  หมูบานท่ีมีถนนเปนลูกรัง  หรือ
ถนนลาดยางท่ีสรางมานานแลวมักจะประสบปญหาไดรับความเดือดรอน  และความรําคาญอันเกิดจากสภาพ
ถนนเปนหลุม-เปนบอ  มีน้ําทวมขังในฤดูฝนและฝุนละอองมากในชวงฤดูแลง  และเสี่ยงภัยตอการสัญจรไปมา  
 ๔.๒.๒  ดานเศรษฐกิจ 
  ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  และรับจาง  ดังนั้นจึงมีความตองการเงินทุนเพ่ือ
หมุนเวียนเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ  ประชาชนจะเปนเพียงผูรับจางผลิต  ทําใหไมสามารถเรียกรอง
คาตอบแทนไดมากนักและยังประสบปญหารายจายมากกวารายรับ  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 ๔.๒.๓  ดานสังคม 
  ประชาชนมีความตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยูดีกินดี  ครอบครัวเปนสุข  แตเนื่องจากมี
ประชาชนบางสวนประสบปญหาความยากจน  มีอาชีพรับจางท่ัวไป  มีรายไดไมแนนอนเนื่องจาการขาดความรู  
การศึกษาและบางรายไมทํางานหากคาแรงนอยกวาที่ตองการ  จึงทําใหคุณภาพชีวิตไมดี  เกิดความตึงเครียด
และปญหาครอบครัว  บุตรหลานขาดการดูแลเอาใจใส  มีพฤติกรรมกาวราว  อันอาจนําไปสูปญหายาเสพติด  
และอาชญากรรมตอไปได 
                                                                                                                                
 ๔.๒.๔  ดานการเมืองการบริหาร 
  องคากรบริหารสวนตําบลหนองแสง  ประกอบไปดวยสภาองคการบริหารสวนตําบล  มีสมาชิก
สภาจํานวน  ๑๒  คน  และผูบริหาร  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลจํานวน  ๒  คน  เลขานุการนายกฯ  จํานวน  ๑  คน  ทําหนาที่บริหารกิจการตามภารกิจ  อํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลลิงคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  (แกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน)  ในการนี้ เมื่อครบ  ๔  ป  จะตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา  และผูบริหารใหม  ทําใหมีการแขงขันใน
การลงสมัครรับเลือกตั้ง  สรางความขัดแยงในกลุมคนภายในหมูบาน  บางหมูบาน  ที่ตองการสนับสนุนใหกลุม
คนของกลุมตนเองเปนสมาชิกสภาฯ และบริหาร  ทําใหหมูบานบางหมูบาน  ประสบปญหาในการพัฒนา  มี
ความขัดแยง  ความเห็นไมตรงกันในลักษณะเปนการสวนตัว  มิไดนึกถึงประโยชนของหมูบานเปนสําคัญ                                                                                                                                     
  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -  การใชประโยชนในตําบลหนองแสง  สวนใหญถาไมนํามาประกอบอาชีพดานการเกษตร 
แลวมักจะถูกทอดทิ้งเปนที่รกรางวางเปลาขาดการดูแล  อีกทั้งสาธารณประโยชนหลายแหงไมสามารถเขาไป 
ทําประโยชนสวนรวมได  เนื่องจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสม  ถูกบุกรุกโดยรูเทาไมถึงการณ 
  -  ปญหาคลองน้ําตื้นเขิน  มีวัชพืชปกคลุม  ทําใหการระบายน้ําไมสะดวก 
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๕.  ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน)  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  ความสรุปไดดงัน้ี 
 ๕.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวของดังนี้ 
  (๑)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําทางบก  (มาตรา  ๖๗ (๑)) 
  (๒)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  (มาตรา  ๖๘ (๑)) 
  (๓)  ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา  ๖๘  (๒)) 
  (๔)  การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  (มาตรา  ๖๘  (๓)) 
  (๕)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา  ๑๖  (๔)) 
  (๖)  การสาธารณูปการ  (มาตรา  ๑๖  (๕)) 
 ๕.๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 
  (๑)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  (มาตรา ๖๗  (๖)) 
  (๒)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  (มาตรา  ๖๗  (๓)) 
  (๓)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
                     (มาตรา ๖๘  (๔)) 
  (๔)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส  
                     (มาตรา  ๑๖  (๑๐)) 
  (๕)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย (มาตรา ๑๖  (๑๒)) 
  (๖)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
                     (มาตรา ๑๖  (๑๕)) 
  (๗)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖  (๑๙)) 
                                                                                                                             
 ๕.๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจที่เก่ียงของ  ดังนี ้
  (๑)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  ๖๗  (๔)) 
  (๒) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  (มาตรา ๖๘  (๘)) 
  (๓)  การผังเมือง  (มาตรา  ๖๘  (๑๓)) 
  (๔)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขามและที่จอดรถ  (มาตรา  ๑๖  (๑๗)) 
  (๕)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  (มาตรา ๑๖  (๑๗)) 
  (๖)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา ๑๖  (๒๘))                                                                                                                                                  
 ๕.๔  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  มีภารกิจที่เก่ียวของ   
ดังนี้ 
  (๑)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา ๖๘  (๗)) 
  (๒)  ใหมีและสงเสริมเกษตรกร  และกิจการสหกรณ (มาตรา ๖๘  (๕))  
  (๓)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา ๖๘  (๗)) 
  (๔)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม  (มาตรา ๖๘  (๑๐)) 
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  (๕)  การทองเที่ยว  (มาตรา ๖๘  (๑๒)) 
  (๖)  กิจการเก่ียวกับการพาณิช  (มาตรา ๖๘  (๑๑)) 
  (๗)  การสงเสริม  การฝกและประกอบอาชีพ  (มาตรา ๑๖  (๖)) 
  (๘)  การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน  (มาตรา ๑๖  (๗)) 
 ๕.๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีภารกิจที่เก่ียว 
          ของดังนี้ 
  (๑)  การคุมครอง  ดูแลและบํารุงรักษาทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (มาตรา ๖๗  (๗)) 
  (๒)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกําจัดมูลฝอย 
                     และสิ่งปฏิกูล  (มาตรา ๖๗  (๒)) 
 ๕.๖  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  มีภารกิจที่เก่ียวของ  ดังนี้ 
  (๑)  บํารงุรักษาศลิปะ  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น 
                     (มาตรา ๖๗  (๘)) 
  (๒)  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา ๖๗  (๕)) 
  (๓)  การจัดการศึกษา  (มาตรา ๑๖  (๙)) 
  (๔)  การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น   
                     (มาตรา ๑๗  (๑๘)) 
 ๕.๗  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ  และองคกรปกครอง 
           สวนทองถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวของ  ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน  
                     (มาตรา ๔๓  (๓)) 

(๒)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให 
                     ตามความจําเปนและสมควร  (มาตรา ๖๗  (๙)) 

(๓)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร  ในการมีมาตรการปองกัน  (มาตรา ๑๖  (๖)) 
(๔)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกรองสวนทองถิ่น 

                     (มาตรา ๑๗  (๓)) 
(๕)  การสรางบํารุงและรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกรองสวนทองถิ่น   

                     (มาตรา  ๑๗  (๖))                                                                                                                                      
    ภารกิจทั้ง  ๗  ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจสามารถจะแกไขปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสง  ไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึงสภาพปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล  จะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนชุมชน
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย  ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 
หมายเหต ุ :  มาตรา  ๖๗  ,  ๖๘  หมายถึง  พ.ร.บ.สภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา  ๑๖ ,  ๑๗  และ  ๔๕  หมายถึง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒ 
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๖.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจะดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  นําภารกิจที่ไดวิเคราะหตามขอ  ๕  จํานวน  ๗  ภารกิจมา
กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการตามแผนการดําเนินการตามแผนอัตรากําลังสามป  โดย
องคการบริหารสวนตําบล   หนองแสงมีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ตองดําเนินการ  ดังนี ้
 
 ๖.๑  ภารกิจหลัก 
  (๑)  ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
  (๒)  ดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต 
  (๓)  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
  (๔)  ดานจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  (๕)  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  (๖)  ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  (๗)  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖.๒  ภารกิจรอง 
  (๑)  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณชิกรรมและการทองเที่ยว 
  (๒)  ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครอง 
                     สวนทองถิน่ 
  (๓)  ดานการฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
  (๔)  ดานการสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ 
๗,  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  ๔ กอง  ไดแก  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กองการคลัง  กองชาง  และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
เนื่องจากที่ผานมา   มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจํานวนมากและจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองขอกําหนด
ตําแหนงข้ึนใหมเพ่ือรองรับปริมาณงาน  ที่เพิ่มมากข้ึนและแกไขปญหาการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแสงตอไป  
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จํานวน 4 คน 

1. นายอวยพร  รุประมาณ  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
2. นายประสิทธิ์  แปลกจิตร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
3. นางนาลี  อําภาพิรมย     รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
4. นายธวัชชัย  เดชสุภา      เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จํานวน 12 คน 

1. นายนพดล  อําภาพิรมย   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
2. นายลํายอง  เสาะดน       รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
3. นายธวัชชัย  โสตะการ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 1 
4. นายสามารถ  ผลศริิ        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 1 
5. นางสงา  นึกธรรม          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 2 
6. นายมงคล  อําภาพิรมย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 2 
7. นายบุญเมือง  โพธิสาร    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 3 
8. รอยตรีบุญถึง  พันธมาลี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 3 
9. นายสมนึก  สิทธิปลื้ม      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 4 
10. นายวิลัย  มะลิลา           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 4 
11. นายบุญสิน  แยมชม       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 5 
12. นางกาญจนา  ปราณีชาติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 5 

 
จํานวนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง (พนักงานสวนตําบล) 
1. นายทรงพล  ประสารกก          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
2. นางสาวสมปอง  แปลงสาร        ผูอํานวยการกองคลัง 
3. นายปญจณัฐ  วรรณพราหมาณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(ลูกจางประจํา) 
1. นางสุภาภรณ  สุทธิประเสริฐ      นักจัดการงานทั่วไป 
(พนักงานจางภารกิจ) 
1.  นางสาวอภิญญา  ประสาร        ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
2.  นางสาวอุไรวรรณ  หงษแกว      ผช.นักทรัพยากรบุคคล 
3.  นางมลทิวา  สารีบท                ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
4.  นางสาวสุกัญญา  กงแกว            ผช.จพง.จัดเก็บรายได 
5.  นางสมจิตต  นึกถึง                 ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
6.  นายพงษศักดิ์  คําแหง              ผช.จพง.พัสดุ 
7.  นางสาวสุนทรี  เวหาด  ผช.จพง.ธุรการ 
8.  นางสาวปณณชัช ปตตถิรนนท      ผช.จพง.ธุรการ 
9.  นายวัชรพล  สารีบท  พนักงานขับรถยนต 
10.นายณทัพล  มีชัย                   ผช.จพง.ปองกันฯ 
11. นางสาคร  นึกธรรม          ผช.ครูผูดูแลเด็ก 
(พนักงานจางทั่วไป) 

       1.นางสาววลัย  อามาตยหิน  ผช.ครูผูดูแลเด็ก 
       2.นางสาวนงเยาว  ผองแผว           คนงานทั่วไป 
       3.นางพัชราภรณ  สิทธิปลื้ม          พนักงานตกแตงสวน 
       4.นายเดชา  อักษรดี           คนงานทั่วไป 
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แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน พันธกิจ อบต.หนอง
แสง 

 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล 

 

 การพัฒนาแผนงาน 
 

 เปาหมายของ อบต.หนอง
แสงประจําป 2561 -2563 

 

 บทบาท อํานาจหนาที่ของ 
อบต.หนองแสง 

 ผลการประเมินสมรรถนะของ
พนักงานสวนตําบล ประจําป 

 

 วิเคราะห
ยุทธศาสตร อบต. 

 แผนพัฒนา
พนักงานสวน
ตําบล อบต.หนอง
แสง ประจําป
งบประมาณ 
2561 -2563 

 พนักงานสวน
ตําบลสังกัด อบต.
หนองแสงไดรับ
การพัฒนาตาม
แผนฯ  วิเคราะห SWOT

สภาพแวดลอม
ภายในภายนอก 

 กําหนดเปาหมาย
การพัฒนา
พนักงานสวน
ตําบล 

 กําหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานสวนตําบล
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ดานการปฏิบัติงาน 
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความกาวหนาในสายงาน 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากร ใหยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในองคกร ในอนาคต  
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรรวมมือกับ
เครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและรวมกันพัฒนา 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน
ภายในองคกร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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9. ปญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ
สําหรับองคกร ซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆ ตอการทํางานขององคกร การ
วิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน  โอกาส 
และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกไดวา
องคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมี
ประสิทธิภาพอยู มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มีปจจัย
ที่ควรนํามาพิจารณา 2 สวน ดังนี้    

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายในเปนปญหาหรือ

ขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     
2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการที่สภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่เกิดข้ึนใหไดจริง 
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๑.๔  การวิเคราะหจุดแขง็  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะหของแตละที่จริงๆ) 
 

จุดแขง็ (Strengths) 
๑.  มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน 
     ตอเหตุการณ 
๒.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ 
     ปฏิบัต ิ
๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT  
     ใหทันสมัยอยูเสมอ  
๔.  มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดาน 
     วชิาการและดานพัฒนาบุคลากร 

จุดออน (Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค     
     สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ  
     รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย 
๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคณุธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ 
     เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ    
     ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ 
     คณุภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
๑.๕ ประเด็นที่ตองพัฒนา 

๑.  ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 
๒.  ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 
๓.  บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 
๔.  พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
๕.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
๖.  วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 
๗.  พัฒนาการกระจายอํานาจ 
๘.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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การกําหนดสมรรถนะเพื่อใชในการพฒันา 

1. องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  ไดยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสง  ไดประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลทุก  
6 เดือน ดังนี ้

 การมุงผลสัมฤทธิ ์
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

2. ตําแหนง บริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถิ่น  เปนสายงานของผูบริหาร องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง ไดกําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพื่อทําหนาที่ผูบริหารที่ดีในปจจุบันและ
อนาคต พรอมกับเตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดบัมืออาชีพ  ดังนี ้

 การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเปนผูนํา 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคดิเชิงกลยุทธ 

3. ตําแหนงอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตําบลหนองแสง ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับที่ดํารง
ตําแหนงอยู , ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน  ลูกจางประจําและพนักงานจางบางตําแหนง ซึ่ง
เปนไปตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
และตองดําเนินการทุก  6 เดือน  เชนกัน  

9. การจัดทําแผนพฒันาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล 

 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง
ที่จะชวยใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนวยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ วา IDP จึงเปนแผนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมใหมี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหนงท่ีสูงขึ้นตอไปในอนาคต หรือตามเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงกําหนดข้ึน  
 ดังนั้น IDP จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือนและการใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ  แตเมื่อไดมีการดําเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อยางเปนระบบบนเกณฑข้ันพื้นฐานของระดับความรู ความสามารถ หรือสิ่งที่
ผูบังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เปนขอผูกพันหรือขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน IDP ก็
จะเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของพนักงานรายบุคคลใหตอบรับหรือตอบสนองตอความ
ตองการในระดับหนวยงานยอย และสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได 
 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง มีเจตนารมณสําคัญท่ี
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบบริหารพนักงานสวนตําบล จากเดิมที่เนนพัฒนาพนักงานสวนตําบลใหมีความ 
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เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาเปนการใหพนักงานสวนตําบลเปนผูรูรอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง รวมทั้งใหพนักงานสวนตําบลปฏิบัติงานโดยมุงเนนที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานไดอยางรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการนําหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหบุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
                   จงึจําเปนตองมีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ใหแกบุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนารายบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง
แลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมาย อันจะมีผลเชื่อมโยงไปสูการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน การเพ่ิมคาจาง และคาตอบแทน ทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ยิ่งข้ึนตอไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับจําเปนตองมีความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบดวย ความหมาย ประโยชน บทบาทหนาที่ของกลุมบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับการทํา
แผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีสวนเก่ียวของในการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบดวย 

1. ผูบริหารระดับสูง   - นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
2. ผูบังคบับัญชาที่มีผูใตบังคับบัญชา -ปลัด อบต. หัวหนาสวนราชการ และพนักงานทุกระดบั 
3. เจาหนาที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องคกร – องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

บุคคลในแตละกลุมมีบทบาทและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตารางตอไปนี้ 

กลุมบุคคล บทบาท/ หนาที่ความรับผิดชอบ 
นายก อบต.หนองแสง  สนับสนุนและผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่

กําหนดข้ึน 
 อนุมัติใหการจัดทํา IDP เปนกระบวนการหนึ่งที่ผูบังคับบัญชาจะตอง

ปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป 
 ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหวางผูบังคบับัญชากับบุคลากร พรอมท้ัง

การนําแผน IDP ไปใชปฏิบัติจริง 
 จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยาง

ตอเนื่อง  



ปลัด อบต.หนองแสง
หัวหนาสวนราชการ 
ผูใตบังคับบัญชาในแตละ
สายงาน ในแตละกอง 

 ทําความเขาใจกับกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทํา IDP 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่กําหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือคนหาจุดแข็งและ

จุดออนของบุคลากรในงานที่มอบหมายใหรับผิดชอบในปจจุบัน  
 ทําความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรียนรูเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเปนรายบุคคล  
 กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
 ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดที่บุคลากรตองพัฒนา

ปรับปรุงใหดีขึ้น  
 ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

ผูชวยทรัพยากรบุคคล  มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง  
 ทําความเขาใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผูบังคับบัญชากําหนดข้ึน

ดวยความเต็มใจและตั้งใจ 
 รวมกับหัวหนาสวนราชการกําหนดแผนฯ เปาหมายและวัตถุประสงคใน

การพัฒนาตนเอง  
 หาวิธีการในการทําใหเปาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่

รับผิดชอบประสบความสําเร็จ  
 ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรูผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผูอ่ืน 

องคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง 

 ประชุมพิจารณาใหนายกอนุมัติ เห็นดวยกับการนําเอา IDP มาใชใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 จัดเตรียมแบบฟอรมการทํา IDP ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
 ใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการจัดทํา IDP แกผูบริหาร

ทุกสวนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
 ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการจัดทําแผน IDP กับผูบริหารและ

บุคลากร 
 ตอบขอซักถามเก่ียวกับวิธีการจัดทําแผน IDP  
 หาชองทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธเปลี่ยน Mindset หรือ

จิตสํานึกของผูบริหารและบุคลากรในการจัดทํา IDP 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบริหารและบุคลากร 

 การสํารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เริ่มจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง เชิญ
ปลัด อบต. และ หัวหนาสวนราชการ ประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสํารวจตนเอง วา 
หนวยงาน หัวหนาสวน และผูใตบังคบับัญชามีบทบาทอยางไร จากนั้นใหแตละสวนราชการไปสํารวจตัวเอง โดย
การทํางานรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการและลูกนอง รวมปรึกษาหารือภายในสวนราชการและใหบุคลากร
ประเมินตนเองสงงานการเจาหนาที่  ตามตาราง 
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แบบฟอรมสอบถามเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล  

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
สวนราชการ....................................... 

ชื่อผูปฏิบัติงาน...............................................................ตําแหนง.............................ระดับ.................................... 
หนาที่ความรับผิดชอบ โดยตําแหนง และการปฏิบัติงานจริง 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................................... 

การประเมินตนเอง ใหพิจารณาระดับการประเมินดังตอไปนี ้
 

1. ระดับความรู/ทักษะ (1) 
 0 – ไมมีความรู/ไมมีทักษะ 
 1 – มีความรู มีทักษะบางแตไมมีความมั่นใจที่จะนําไปใชงานจําเปนตองมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู มีทักษะและมีความมั่นใจที่จะนําไปใชงาน 
 3 – มีความรู ทักษะและสามารถเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําได 
 

2. ระดับความจําเปนตองานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไมมีความจําเปน ไมไดใชงาน 
 1 – มีความจําเปนบางครั้งที่ตองนํามาใชงาน 
 2 – มีความจําเปนตองใชในงานบอยครั้ง 
 3 – จําเปนอยางยิ่งที่ตองนํามาใชงาน 
 

3. ระดับความตองการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไมตองพัฒนา 
 1 – มีความตองการพัฒนาเพ่ือตองการใชงานในระยะยาว 
 2 – มีความตองการพัฒนาเพ่ือตองการใชในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความตองการพัฒนาอยางเรงดวน 
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ตารางลงคะแนน 

คําอธิบายให บุคลากรบันทึกคะแนนดวยตนเอง โดยนําคาคะแนนที่คิดวาใชหรือตองการจากขอ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ชอง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

คาคะแนน (กรอกดวยตังเอง) 

ระดับ
ปจจุบัน 

(1) 

ระดับที่พึง
ประสงค 

(2) 

ระดับความ
ตองการ
พัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
1. การมุงผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลิศ 
5. การทํางานเปนทีม 

   

สมรรถนะประจําผูบริหาร (เฉพาะสายงานผูบริหาร) 
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชิงกลยุทธ 

   

สมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางที่มีชื่อเหมือนพนักงานสวนตําบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ขอเสนอแนะดานอื่น ๆ เชน เสริมทักษะ ดานคอมพิวเตอร  ดานภาษา  ดานการจัดการขอมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตารางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563 

ตําแหนง ทักษะที่ตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานชาง งานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดลอม งานสภา ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสอืให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบติัหนาที่ใน
ตําแหนง เชน งานแผน งบประมาณประชาคม
หมูบาน ขอมูลสถิติ ขอบัญญัติฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

ลูกจางประจํา    
นักจัดการงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาทีใ่นตําแหนง 
ไดแก งานธุรการและงานสารบรรณกลาง  
งานขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ งาน
กิจการสภา งานสงเสริมสุขอนามยั 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานสารบรรณ รับ – สงเอกสาร จัดเก็บ
เอกสาร งานบนทึกขอมูล งานประสานงาน
ทั่วไป  ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานปองกันและบรรเทาอันตรายจาก
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การอพยพผูประสบภยั
และทรัพยสิน ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย 
งานประสานงาน ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานสวัสดิการ งานพัฒนาชุมชน งาน
สงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร งาน
สงเสริมอาชีพ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 



ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานแผน งบประมาณประชาคมหมูบาน 
ขอมูลสถิติ ขอบัญญัตฯิลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ไดแก งานเลื่อนข้ัน เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา งานสรรหา งานเงนิ 
เดือน คาจาง คาตอบแทนงานเครือ่งราช งาน
เขียนโครงการ งานฝกอบรม งานบริการ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

พนักงานขับรถยนต 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน การบํารุงรักษาเครื่องยนต ดแูลความ
สะอาด รถยนต การเบิกน้ํามัน การใชรถ
มารยาท การใชรถใชถนน เครื่องหมายจราจร 
ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

พนักงานจางทั่วไป    
พนักงานตกแตงสวน 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน ปด-เปดสํานักงาน  งานบริการ งานรักษา
ความสะอาดเรียบรอยโดยรอบของอาคาร
สํานักงานงาน จัดเตรียมหองประชุม ดูแล
บํารุงรักษา ตัดแตงตนไมและสวนหยอม ใน 
บริเวณทีต้ั่งสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

คนงานทัว่ไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบานงานครัว ถายเอกสาร เดิน
เอกสาร  รับรองแขกผูมาติดตอราชการ  
บริการชวยรับรองผูมาประชุมและผูเขารวม
อบรมตามโครงการตาง ๆ และงานทั่วไปอ่ืนๆ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

กองคลัง    
ผูอํานวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการเงินและบญัชี งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได งานจัดหาพสัดุครภุณัฑ งาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุงานงบประมาณฯล 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 
 
 
 
 



นักวิชาการเงินและบญัช ี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญจาย 
งานลงบัญช ีงานรายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน ประจําเดือน งานรวบรวมขอมูล
การตั้งงบประมาณรายรับ-รายจาย  ประจําป  
รายจายเพ่ิมเติมประจําป งานฎกีาเบิกเงิน 
เงนิฝากธนาคาร รายงานขอมูลการเงิน ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

เจาพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดซื้อ/จัดจาง งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภณัฑสาํนักงาน  งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  
สอบ ประกวด ราคาพัสดุ งานแผนการจัดซื้อ
จัดจางประจําป ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัช ี 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน ตรวจสอบในสาํคัญที่มีปญหา หรือ
กฎระเบียบที่ชัดแจงอยูแลวลงทะเบียนและ
เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับ
การเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ 
เขียนใบเสร็จรับเงิน ทําใบเบิกและใบนําสงเงนิ 
ชวยทําฎีกาเบิกเงิน ชวยนําเงนิฝากและเบิก
เงนิจากธนาคาร ชวยตรวจนับและรับจายเงิน
สดและสิ่งแทนตัวเงนิ ชวยรวบรวม
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ 
และการขออนุมติัเบิกเงินงบประมาณ ชวยทํา
บัญชีบางประเภท เชน บัญชีรับจายเงิน บัญชี
พัสดุ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานเกี่ยวกับลงบัญชีทะเบียนตางๆ และ
ติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี
อากร  คาธรรมเนียม ใบอนุญาต  คาปรับ 

รายไดจากทรัพยสินและรายไดอื่นๆ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 



ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบ
ใบสําคัญ ชวยเก็บและจายพัสดุครภุณัฑ 
อุปกรณและเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เก็บ
รวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการ
เบิกจายพัสดุครภุัณฑ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

ผูชวยนักวิชาการเงนิและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานการคลัง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญจาย 
งานลงบัญช ีงานรายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน ประจําเดือน งานรวบรวมขอมูล
การตั้งงบประมาณรายรับ-รายจาย  ประจําป  
รายจายเพ่ิมเติมประจําป งานฎกีาเบิกเงิน 
เงนิฝากธนาคาร รายงานขอมูลการเงิน ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

กองชาง    
ผูอํานวยการกองชาง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานควบคุมการออกแบบและกอสรางงาน
โยธา วางโครงการ สํารวจวเิคราะหขอมูลเพ่ือ
ใชในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบ
สถาปตยกรรม งานติดตามผลการวิจัยงานทาง
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม การควบคุมการ
เขียนแบบรูปรายการกอสราง การประมาณ
ราคา งานตรวจแบบกอสรางตางๆ งาน
สวนสาธารณะควบคุมการใชบํารุงรักษา
เครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชของ
หนวยงาน งานรวบรวมขอมูลและสถิติ งาน
สัญญาจาง งานตกแตงสถานที่ งานพิธีทองถ่ิน 
งานตรวจรับพัสดุ งานควบคุมการกอสราง 
ฯลฯ 
 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 



นายชางโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน การชวยออกแบบ การควบคมุ การ
กอสราง และบํารุงรักษาดานโยธา 
งานดานโยธา เชน ทางสะพาน ชองน้ํา  
อาคารชลประทาน อาคารการประปา 
งานสํารวจตางๆ เก่ียวกับงานดานโยธา เชน 
สํารวจทางเพื่อการกอสราง สาํรวจและ
ทดสอบวัสดุ ทดลองหาคณุสมบัตขิองดิน 
คัดลอกแบบ เขียนแบบ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานสารบรรณ รับ – สงเอกสาร จัดเก็บ
เอกสาร งานบนทึกขอมูล งานประสานงาน
ทั่วไป  ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

พนักงานจางทั่วไป    
คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบานงานครัว ถายเอกสาร เดิน
เอกสาร  รับรองแขกผูมาติดตอราชการ  
บริการชวยรับรองผูมาประชุมและผูเขารวม
อบรมตามโครงการตาง ๆ และงานทั่วไปอ่ืนๆ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
เชน งานบริหารงานการศึกษา งานบริหารงาน
ทั่วไป งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อจัดจาง  
งานโครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งาน
การศาสนาฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

ครูผูดูแลเด็ก  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 



พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

คนงานท่ัวไป    

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส 

 
๒.๑  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
 ๑.  เพ่ือนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 ๒.  เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคดิในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 ๓.  เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากที่สุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
  ๓.  ดานการบริหาร 
  ๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
  ๕.  ดานศีลธรรมคณุธรรม 
๒.๒   เปาหมายของการพัฒนา 
  ๑.  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล 
  ๒.  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถิ่น  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
  ๓.  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถิ่น  ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
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สวนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 
๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 

๑.  หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) 
 ๒.  หลักสูตรหัวหนาสํานักปลดั  (นักบริหารงานทั่วไป) 
 ๓.  หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง) 
 ๔.  หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง) 
 ๕.  หลักสูตรหัวหนาสวนการศกึษาฯ  (นักบริหารงานการศึกษา) 
 6.  หลักสูตรเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 7.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 8.  หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 9.  หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 ๑0.  หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานพัสดุ 
 11.  หลักสูตรผูชวยครผููดูแลเด็ก 
 12.  หลักสูตรลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกตําแหนง 
 13.  การสงเสริมการศกึษาระดับปริญญาตรี 
 14.  การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

15.  การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
16.  พัฒนาระบบ  IT  ใหมีประสิทธิภาพ 

 17.  จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
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สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี1 แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะและความรู
ประจําสายงานของบุคลากร/พัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะหลักใหกับ
บุคลากร 
 

รอยละผูเขารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสายงาน/สมรรถนะหลัก รอย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะในการปฏิบัติงาน/สมรรถนะหลัก 
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน/สมรรถนะหลัก รอยละ 90 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 

 
 
 
 

 
งานบรหิาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

2 
 
 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม 
ประจําป 2561 - 2563 

รอยละของพนักงาน
บรรจุใหม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรท่ีบรรจุใหมไดรบัการปฐมนิเทศ รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรท่ีบรรจุใหมเขาใจบริบทในการทํางาน รอยละ 
90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน รอยละ 90 

 

x x x - งานบริหาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
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สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี1 แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส งบุ คลากรเข ารับการอบรมเพ่ื อ
พัฒนาทักษะในการทํางานของแตละ
สายงาน จากหนวยงานอ่ืน 

รอยละผูเขารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสายงาน/สมรรถนะหลัก รอย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะในการปฏิบัติงาน/สมรรถนะหลัก 
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน/สมรรถนะหลัก รอยละ 90 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
578,000 
 
 
 
 

 
ทุกสวนราชการ 
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สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองความกาวหนาในสายงาน 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

1 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมใหความรูและสงเสริม
ความกาวหนาใหบุคลากรในสายงาน
ของตนเอง 

รอยละผูเขารวม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเขาใจเสนทางความกาวหนาของตน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีที่มคีวามรูความสามารถเติบโตใน
สายงาน รอยละ 90 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 
 
 
 

 
งานบริหาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 

2 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สวนตําบล ,ลูกจางประจํา, พนักงาน
จาง 

รอยละผูไดรับการ
บันทึกขอมูลการ
ฝกอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรท่ีผานการอบรมไดรับการบันทึกขอมูล รอยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกขอมูลถูกตอง สมบูรณ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีฐานขอมูลการฝกอบรม ตรวจสอบได 
รอยละ 90 
 

x x x 20,000 งานบริหาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
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สวนที ่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซอมแผนป องแผนและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รอยละผูเขารวมซอม
แผน  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมการซอมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม  
 รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูและสามารถทําหนาที่ของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหมได รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีแผนเตรียมความพรอมกรณเีกิดเหตุไฟไหม 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
46,000 

 
 
 
 

 
งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยฝายนโยบาย
และแผน 
 
 
 

2 
 
 
 

กิจกรรม 5 ส. รอยละผูเขารวม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม 5 ส.  รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู และเขาใจขั้นตอน 5 ส  รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เพิ่มขึ้น 
รอยละ 90  
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
- 

 
ทุกสวนราชการ 
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สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนดีความรูคูความดี 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

1 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรรมขายคณุธรรมจริยธรรม รอยละผูเขารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารับการพัฒนา ดานคุณธรรมจริยธรรม รอย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน รอยละ 
90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 90 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 
 
 
 

 
งานบริหาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 

2 
 
 
 
 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง 

รอยละผูไดรับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน รอย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน รอยละ 90 

 
x 

 
x 

 
x 

 
178,760 

 
งานบริหาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
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สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจนีบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนดีความรูคูความดี 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

3 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ประกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของคณะผูบริหาร สมาชิก 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 

รอยละของผูเขารวม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรมตอตานการทุจริต รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรตระหนักรูการตอตานการทุจริต รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจรติ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 90 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 
 
 
 

 
งานบริหาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 

4 
 
 
 
 

กิจกรรมแอพพลเิคช่ันกฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 เพ่ือ
เครื่องมือในการสรางเสริมองคความรู
เพ่ือปองกันผลประโยชนทบัซอน 

รอยละผูเขาทดสอบ
แอพพลิเคช่ันกฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา 100 
และ 103   

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขาทดสอบแอพพลิเคช่ันกฎหมาย ป.ป.ช 
 รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจในกฎหมาย ป.ป.ช. 
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดวยความซือ่สัตยสุจรติ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 90 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 

 
งานบริหาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
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สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนดีความรูคูความดี 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

5 
 
 
 
 

จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนและ
ใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากร 

รอยละความสาํเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 เลม 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลประโยชนทับซอน สมบูรณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 

 
งานบริหาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
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สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

1 
 
 
 
 
 
 

จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง 
 

รอยละความสาํเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องการตอตานการทุจริต 
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีประกาศ เจตจํานงตอตานการทุจรติ 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 
 
 
 

 
สํานักปลดัฯ 
 
 
 

2 
 
 
 
 

กิจกรรมมาตรการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

รอยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จํานวนหนังสือที่ประชาชนหรือหนวยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 

 
ทุกสวนราชการ 
 
 
 
 
 

3 โครงการเผยแพรขอมูลดานการ
จัดซื้อ-จัดจาง 

รอยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- รอยละของจํานวนโครงการที่เปดเผยขอมูลการจัดซื่อจดั
จาง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 

 
กองคลัง 
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สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรรวมมือกับเครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน 
ประจําป 2561 

รอยละผูเขารวม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดลอมนาอยู 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
30,000 

 
 
 

 
ทุกสวนราชการ 

2 
 

 
 
 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบ
ประชาชน 

รอยละของสวน
ราชการไปจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- สวนราชการสังกัด อบต.หนองแสง รวมจัดกิจกรรม รอย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบรอยและสมบูรณ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- ประชาชนไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
3,700 

 
ทุกสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                   -36- 
สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางวัฒนาธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแกไขในผลงานของคนอื่น 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

1 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมการสรางสวนราชการเปน
องคกรเรียนรู เชน จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติราชการ แผนพับ คูมือการ
ทํางาน  กฎระเบียบการปฏิบัติ
ราชการในสายงานของตนเพ่ือ
เผยแพรใหกับบคุลากรในสังกัด 
 

รอยละบคุลากรใน
สํานักงาน(เฉพาะ

พนักงานสวนตําบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทําคูมือปฏิบตัิราชการ รอยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือในการปฏิบัติราชการ 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 
 
 

 
งานบริหาร 
งานบุคคลฝาย
บริหารงานทั่วไป 
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สวนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  อาํเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพฒันา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกร เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 
ปงบประมาณที่พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ป 
๒๕61  

ป  
๒๕62 

ป  
๒๕63 

1 
 
 
 
 
 
 

ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผล
การปฏิบัติงานประจําเดือนของสวน
ราชการ 

รอยละของการเขา
รวมประชุม
ประจําเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมประชุมประจําเดือนรอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- สวนราชการ จัดทําการนําเสนอผลงานประจําเดอืน รอยละ 90  

เชิงประโยชน 
- หนวยงานรูการเคลื่อนไหวและการดําเนินงานของแตละ
สวนราชการอยางตอเนื่อง 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 
 
 

 
ทุกสวนราชการ 
 
 

2 
 

 
 
 

กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในอัน
ดีใหกับบุคลากร (กิจกรรมยอยตาม
สถานการณ ปละไมนอยกวา 5 
กิจกรรม) 
 

 

ไมนอยกวารอยละ 90 
ของเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ดําเนินกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 90 ของเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนงานของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 

 
ทุกสวนราชการ 
 
 
 
 
 

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจบุคลากร 
 

 

รอยละบคุลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามรอยละ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานรับทราบปญหาและความตองการในเบื้องตน
ของบุคลากร 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

 
- 

 
งานบริหารงาน
บุคคล  
ฝายบรหิาร
ทั่วไป 
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    สวนท่ี ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงจะประมาณการตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจําป  ซึ่งปรากฏ
ดังนี้ 
 1. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการ 
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
  1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการ 
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
  1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคาตอบแทนใช 
สอยและวัสดุ รายการ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
  1.4 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการ คาใชจายสําหรับการศกึษา ตามหลักเกณฑการตั้ง 
งบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ผูรับผดิชอบในการจัดทําแผนพัฒนา 
 1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 2. บุคลากรผูรับผิดชอบ  มีหนาที ่
  (1) สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
  (2) วิเคราะหขอมูล และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
  (3) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจําปตอคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
  (4) แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
  (5) แจงผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจําปใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
  (6) จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
  (7) เสนอรายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และผลการประเมินและ 
ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 
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 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 
รายละเอียด ผูมีหนาที่เกี่ยวของ 

1. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- บุคลากร 

2. วิเคราะหปญหา และขอมูลการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

- ผูบริหาร 
- คณะกรรมการ 
- บุคลากร 
- หัวหนาสวนราชการ 
 

3. พิจารณาวาบุคลากรของหนวยงาน หรือสวนราชการ
ภายใน 
จุดใดที่ตองมีการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- บุคลากร 

4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ตอ
คณะกรรมการ/ 
คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- บุคลากร 

5. จัดสงบุคคลไปอบรม และจัดทําเอกสารการฝกอบรม
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

- บุคลากร 

6. แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ 
คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมา 

- หัวหนาสวนราชการ 
- บุคลากร 

7. จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
ประจําป 

- บุคลากร 

8. ประเมินผล - หัวหนาสํานักปลัดฯ 
- บุคลากร 
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 การติดตามและประเมินผล 
  1. กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงดําเนินการเองจัด
ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งกอนและเสร็จสิ้นการฝกอบรมตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึ้นภายหลังการ
ฝกอบรมรายงานให 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาความรูและผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการ
ฝกอบรม 
  2. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน 30 วันทํา
การนับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  3. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 
กอนและหลังการพัฒนาตามขอ  1 
  4. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกับ 
ความตองการตอไป 
  5. ผูบังคับบัญชานํา ผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  6. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป  
โดย  core team ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ 70 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


