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คำนำ 

 

 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐไปสู่เป้าหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ  
และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทำให้ระบบราชการมีความจำเป็นที่
จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถบริหารประเทศให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้  การพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและมีความ
พร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  นโยบายในการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจากเดิมที่เคยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จึงกลายมาเป็นการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้เป็นผู้รู้รอบ  รู้ลึก  เพ่ือเป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จขององค์กร
เช่นเดียวกับภาคราชการส่วนท้องถิ่น  การกระจายอำนาจและการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น  
มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือเพ่ิมประสิทธิภาพการการบริหารจัดการภาครัฐให้คล่องตัวมากขึ้น  โดยมีพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นจึง
เป็นเครื่องมือในการที่จะสนับสนุนให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างพัฒนา  ยังขาดการบูรณาการและ
การหล่อหลอมค่านิยม  องค์ความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  จึงได้
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  พ.ศ. ๒๕64- ๒๕๖6  ในการเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  สมรรถนะ  คุณธรรมและจริยธรรม  สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  แลประโยชน์สุขของประชาชน 
  
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ 
         

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 

 

       เรื่อง                หน้า 

 

ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา         ๓ 

ส่วนที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนา           ๔ 

ส่วนที่ ๔  โครงการและหลักสูตรพัฒนาภาคบังคับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๑๐ 

ส่วนที่ ๕  การติดตามและประเมินผล        ๑๙ 

ภาคผนวก 

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล     

 -  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
       ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 



 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี
คุณธรรม 
 ๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 
 
 

- ๒ - 
 

๑.๔  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ของแต่ละที่จริงๆ) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
     วชิาการและด้านพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างและ 



     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 

๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
  ๑.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
  ๒.  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้เป็นมืออาชีพ 
  ๓.  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
  ๔.  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  ๕.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
  6.  วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม 
  ๗.  พัฒนาการกระจายอำนาจ 
  ๘.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 

- ๓ - 
 

ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

๒.๑  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
๑. เพ่ือนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ ์
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง ให้

เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ ์



๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์   ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
      ๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
      ๒) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
      ๓) ด้านการบริหาร 
      ๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
      ๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการทำงาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.โนนโพธิ์ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.โนนโพธิ์ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ทำงาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.โนนโพธิ์ 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีประกาศเกียรติ

คุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 
       ๑.๑  ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
       ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
                          ๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
       ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม

พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 

มาตรการดำเนินการทางวินัย  
๑.  มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ใน

ขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเว้น

การกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย

หรือระเบียบกำหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6   
........................................................................................................  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6      
จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
 กลยุทธ์ที่  ๑.๑  กำหนดมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
 กลยุทธ์ที่  ๑.๒  ยกย่องพนักงานที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดีเด่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  สร้างทักษะ  และพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วน
ท้องถิ่นใน   
                      รูปแบบต่าง ๆ 
 กลยุทธ์ที่  ๒.๑  ปลูกจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ 
                           ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่  ๒.๒  กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่พนักงานส่วนตำบลและ 
                  พนักงานจ้างทุกระดับ 

 กลยุทธ์ที่  ๒.๓  จัดตั้งศูนย์กลางบุคลากรเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการ 
พัฒนาองค์ความรู้ของพนักงานส่วน 

                           ตำบลและพนักงานจ้าง 
 กลยุทธ์ที่  ๒.๔  จัดประชุมเพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
                           ทุกเดือน 
 กลยุทธ์ที่  ๒.๕  กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  และสู่ 
                           มาตรฐานสากล 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ที่  ๓.๑  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย  ให้เป็นปัจจุบัน  
ถูกต้องตามระเบียบ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่  ๓.๒  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างไปสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่  ๓.๓  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ที่  ๔.๑  เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนด 
นโยบายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง   

 กลยุทธ์ที่  ๔.๒  เปิดให้ประชาชน  และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานการณ์การ 
ทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 

ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำและองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี  
(Oranization  Integrity) 

 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๑.๑ กำหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้าง  (ข้อบังคับปฏิบัติร่วมกันในการทำงาน)  

• ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
และข้อบังคับแก่พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง 

๑.๒ ยกย่องพนักงานที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 

๑. กำหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจ้างที่ทำงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างเป็นผู้นำ
องค์กรในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

• ระดับความสำเร็จของกิจกรรม
สร้างผู้นำองค์กร 
• จำนวนครั้งของการฝึกอบรมผู้นำ
องค์กรรุ่นใหม่ 

๒. จัดการความรู้และกรณีศึกษา 
(Knowledge Management) จากผู้นำ
เหล่านี้ ทั้งงานที่ผ่านมาและโครงการที่กำลัง
ดำเนินการเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างอ่ืน ๆ 

• จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากผู้นำ
และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
• ร้อยละของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง ที่เข้าใจหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ



บาล  ผ่านการตอบแบบสำรวจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  สร้างทักษะ  และพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 

 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ปลูกจิตสำนึกพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

• จำนวนพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับการพัฒนา 
• ระดับความสำเร็จของกิจกรรม
หลังการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๒.๒ กำหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและโครงการพัฒนา
ภาคบังคับแก่พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างทุก
ระดับ 

๑. กำหนดโครงการและหลักสูตรพัฒนาภาค
บังคับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างทุกระดับ  เพ่ือให้ทำงานได้ตาม
หน้าที่รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
อย่ า ง เดี ย ว  แ ต่ เน้ น ก ารท ำร ะบ บ ก า ร
มอบหมายงาน การสอนงาน 

• ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
โครงการและหลักสูตรพัฒนาภาค
บั งคับการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างทุกระดับ• 
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลที่สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่าง
เข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับโดยเฉพาะ
เรื่อง 
• กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงาน 
• ความรู้ ความเข้าในใจเรื่องพฤติกรรมที่
แสดงให้ เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถตัดสินใจกระทำ หรือไม่กระทำบางสิ่ง
บางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร 
• การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน 

• จำนวนพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับการพัฒนา 
• ร้อยละของพนักงานส่วนตำบล
แ ล ะพ นั ก ง าน จ้ า ง เข้ า ใจ แ ล ะ
ประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติราชการ 

 ๓. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบ
ในตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนาพนักงาน

• ร้อยละของผู้บริหารรุ่น ใหม่ที่
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมสูงขึ้น 



ส่วนตำบลและพนักงานจ้างรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่ง
สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และ
จริยธรรมป้อนสู่ระบบราชการยุคใหม่ 

• ร ะ ดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ข อ งก าร
วางแผนทางเดินสายอาชีพ และ
พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ 

๒.๓ จัดตั้งศูนย์กลางพัฒนา
บุคลากรเป็นศูนย์ให้
คำปรึกษา แนะนำ และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
องค์ความรู้ของพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง 

๑. จัดตั้ งศูนย์กลางพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา แนะนำด้าน
คุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง ทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนา 
แนะนำด้านจริยธรรม  

• ระดับความสำเร็จของการเปิด
ให้บริการศูนย์ศูนย์กลางพัฒนา
บุคลากร การให้คำปรึกษา แนะนำ
การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดรับกับความ
ต้องการ 

 ๒. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้  ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนาองค์ความรู้  ซึ่งจะทำให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร 

• จำนวนความรู้ ที่เก่ียวข้อง 
• จำนวนเอกสารเผยแพร่  และ
ค ว าม ค รอ งค ลุ ม ข อ ง เอ ก ส าร
ดังกล่าวกับกลุ่มเป้าหมาย 
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 ๓. ศึกษา และพัฒนากฎหมาย เช่น กฎหมาย

คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และมีประโยชน์
ต่อทางราชการ ให้ปลอด/ปราศจากการข่มขู่ 
หรือกลั่นแกล้งของผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพล
หรือกฎระเบียบที่ป้องกันมิให้พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างในหน่วยงานใช้อำนาจ
ของรัฐเอ้ือประโยชน์แก่ส่วนตนและพวกพ้อง 
หรือการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริม
จริยธรรม หรือเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน เป็นต้น 

•  จ ำ น ว น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย 
• จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิด
จากผลการศึกษา 

 ๔. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
ภายใต้โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม นำ
ท้องถิ่น” พร้อมจัดกิจกรรมรณ รงค์ เพ่ื อ
กระตุ้นให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน

• จำนวนครั้ ง/ช่องทางของการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
• ร้อยละความครอบคลุมและการ
รั บ รู้ ข อ งก ลุ่ ม เป้ า ห ม าย  (ทั้ ง
ประชาชน พนักงานส่วนตำบลและ



จ้าง ตระหนักและรับรู้ถึงการปรับเปลี่ยน
ตน เองเพ่ื อนำไปสู่ การเป็ นผู้ มี คุณ ธร รม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

พนักงานจ้าง ผู้นำทางการเมือง 

๒.๔ จัดประชุมเพ่ือพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง 

๑. พัฒนา ปฐมนิเทศ และจัดประชุมพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่อง 
• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างที่ด ี
• ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐแนว
ใหม ่
• ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น 

• ระดับความสำเร็จของจัดทำและ
พัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศ และจัด
ประชุม พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 
• จำนวนพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างที่ ได้รับการพัฒนา
ปฐมนิเทศ และเข้าร่วมประชุม 

๒.๕ กำหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและโครงการพัฒนา
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
และสู่มาตรฐานสากล 

๑. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลและพนั กงานจ้ างเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล 

• ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน และสู่
มาตรฐานสากล 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้น
เพ่ื อ รอ งรั บ ป ระช าคม อา เซี ย น  แล ะสู่
มาตรฐานสากล 

• จำนวนพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับการพัฒนาและ
ดูงานในต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและ
กฎระเบียบในการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตาม
ระเบียบ โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๑. การนำเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมา
กำหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งตั้งหรือ
เลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในทุกระดับของ
หน่วยงานโดยให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 
และมีเครื่องมือที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม 

• ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
เครื่องมือประเมินเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมประกอบการแต่งตั้ง 
• ระดับความสำเร็จของการกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการ
แต่ งตั้ งแ ล ะบ รรจุ ต าม ผลการ
ประเมิน 

 ๒. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากร • ร ะ ดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ข อ งก าร



บุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้าย 

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางในการสรรห า บ รรจุ  
แต่งตั้ง โอน ย้าย 

๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณ
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างไปสู่การปฏิบัติ 

๑. จัดทำและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจรรยาบรรณ ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

• ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการผลักดันจรรยาบรรณ 
• ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
รายงานการใช้หลักจรรยาบรรณใน
การบริหารจัดการและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 ๒. กำหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับจรรยาและวินัยพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างอย่างชัดเจน 

• ร้อยละท่ีลดลงของผู้ฝ่าฝืน 
• ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ มีการกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติและบทลงโทษ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๔.๑ เปิดโอกาสให้พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. กำหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถ
เปิ ด โอกาส ให้ พนั ก งานส่ วน ตำบ ลและ
พนักงานจ้างเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

• ร้อยละความสำเร็ จของการ
กำหนดแนวทางเพ่ือเปิดโอกาสให้
พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 ๒. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รวมถึง
ระบบการรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของหน่วยงาน  

• ระดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ข อ งก า ร
ปรับปรุงระบบ 
• ระดับการทุจริตของหน่วยงาน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
จากปีที่ผ่านมา 

- 13 - 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๔.๒ เปิดให้ประชาชน และ
หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
และการติดตามสถานการณ์  
การทำงานขององค์กร

๑. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชน
และหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ทำงานร่วมกันที่ เข้มแข็ ง ทั้ งแนวดิ่ งและ
แนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพ้ืนที่

• จำนวนเครือข่ายภาคประชาชน
และหน่วยงานอ่ืน ที่เพ่ิมขึ้นในแต่
ละป ี
• ระดับความสำเร็จของการสร้าง 



ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้มแข็ง พลังมวลชนที่สังเกตและเฝ้าระวัง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
 

 ๒. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน เข้าร่วมเป็น
กรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ
เข้าร่วมในการกำหนดนโยบายการวางแผน
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและ
ตรวจสอลการถ่วงดุลการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

• ระดับความสำเร็จของการมีส่วน
ร่วมจากหลากหลายกลุ่มภาคี 

 ๓. การให้ผู้นำศาสนาหรือศาสนาสถาน เช่น 
วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

• จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่
ผู้นำศาสนาหรือศาสนาสถานเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ ๔ 

โครงการและหลักสูตรพัฒนาภาคบังคับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

๑.   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
๑. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 

 2. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
 3. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
 4. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
 5. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 
 6. หลักสูตร(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 7. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 8. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 9.  หลักสูตรนิติกร 
 10. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 11. หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

12. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
13.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
14.  หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
15.  หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
16. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
๑7. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
18. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 

 19. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
 20. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 21. หลักสูตรนายช่างโยธา 
 22. หลักสูตรครู อบต. 
 23. หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒4. หลักสูตรการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒5. หลักสูตรพัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 

๒6. หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  และสู่มาตรฐานสากล 
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๑.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การดำเนินการ ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕64 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕66 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

1 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานท้องถิ่น 
(ระดับกลาง)หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ปลัด อบต.   ไดร้ับการฝึกอบรม     
๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

2 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานท้องถิ่น
(ระดับต้น)หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
ปลัดอบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองลัด อบต.   ไดร้ับการฝึกอบรม     
๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

3 หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าสำนักปลดัหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแตล่ะส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบรหิารงาน
ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

1 1 1  / 

4 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานคลังหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อำนวยการกอง ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ผู้อำนวยการกอง แต่ละกองไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

1 1 1  / 

5 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานช่างหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อำนวยการกอง ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ผู้อำนวยการกอง แต่ละกองไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การดำเนินการ ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕64 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕66 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

6 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารการศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรมหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของแต่ละ
กอง ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการบริหารงานในหน้าท่ีที่รับผดิชอบ
มากยิ่งข้ึน 

ผู้อำนวยการกอง แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

1 1 1  / 

7 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของแต่ละ
กอง ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการบริหารงานในหน้าท่ีที่รับผดิชอบ
มากยิ่งข้ึน 

ผู้อำนวยการกอง แต่ละส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

1 1 1  / 

8 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

9 หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากรบคุคล
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

10 หลักสตูรเกีย่วกับนิติกรหรือหลักสตูรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

11 หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การดำเนินการ ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕64 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕66 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

12 หลักสตูรเกีย่วกับนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

13 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

14 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเงินและ
บัญชหีรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

     

15 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการจัดเกบ็
รายได้หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1   

16 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการคลังหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1   

17 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดหุรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1   
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การดำเนินการ ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕64 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕66 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

18 หลักสตูรเกีย่วกับ จพง.ธุรการหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

19 หลักสตูรเกีย่วกับจพง.พัฒนาชุมชนหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

20 หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างโยธาหรอื
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 

21 หลักสตูรเกีย่วกับครู อบต. หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 

พนักงานส่วนตำบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี  
 

1 1 1  / 

22 หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ตำแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

 

พนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการ
ฝึกอบรม  คนละ ๑ ครั้ง/ปี   

 

1 1 1  / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การดำเนินการ ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕64 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จำนวนคน) 
ปี ๒๕66 
(จำนวนคน) 

อบต. 
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

23 หลักสตูรการส่งเสริมระบบคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อเสรมิเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
 

พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง  ได้รับการ ฝึกอบรมการ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม   ๑ 
ครั้ง/ปี   

51 51 51 / / 

24 หลักสตูรการพัฒนาระบบ  IT  ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง  ได้รบัการ 
ฝึกอบรม  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะ ๑ ครั้ง/ปี   

51 51 51 / / 

25 หลักสตูรฝึกอบรมและโครงการพฒันา
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  และสู่
มาตรฐานสากล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน  และสู่มาตรฐานสากล 

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง  ได้รบัการ 
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 

51 51 51 / / 
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    งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
โครงการและหลักสูตรพัฒนาภาคบังคับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ 
 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

1 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับกลาง)
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

2 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับต้น)
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

3 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานท่ัวไปหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

4 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานคลังหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

5 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานช่างหรือหลักสตูรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

6 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

7 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

8 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

9 หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากรบคุคลหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

10 หลักสตูรเกีย่วกับนิติกรหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
11 หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
12 หลักสตูรเกีย่วกับนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
13 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 
50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
14 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
15 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดหุรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
16 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือ

หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
17 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการจัดเกบ็รายได้หรือ

หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
18 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการสาธารณสุขหรือ

หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

19 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

20 หลักสตูรเกีย่วกับจพง.พัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

21 หลักสตูรเกีย่วกับจพง.ธุรการหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

22 หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างโยธาหรอืหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

23 หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ครดููแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

24 หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะตำแหน่งหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

25 หลักสตูรการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 100,000 100,000 100,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
26 หลักสตูรการพัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 100,000 100,000 100,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
27 หลักสตูรฝึกอบรมและโครงการพฒันาเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน  และสู่มาตรฐานสากล 
100,000 100,000 100,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ส่วนที่  ๕ 
การติดตามประเมินผล 

 
๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

 

        ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ 
 3.  ผู้อำนวยการกองคลัง            กรรมการ 
 4.  ผู้อำนวยการกองช่าง            กรรมการ 
 5.  ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ 
 6. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 7.  หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการ 
 8.  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ         เลขานุการ    
 

ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานส่วนตำบล               
และพนักงานจ้าง กำหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดำเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ  ๑  
ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ทราบ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบโนนโพธิ์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

....................................................... 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปี พ.ศ. 2564 -
2565  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ได้รับการส่งเสริมความรู้
และทักษะอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ  ในการประชุมครั้งที่  
9/2563  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563  จึงประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
     

ประกาศ  ณ   วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                                                                                      
                                                            ( นายประยงค์  พิมพ์หาญ ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ 
ที ่ 354/2563 

เรื่อง      แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร    
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

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

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 6 ธันวาคม  
2545  ข้อ 269 และ ข้อ 270  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนโพธิ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบด้วย 

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์    เป็นประธาน 
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์    เป็นกรรมการ 
๓.  ผู้อำนวยการกองคลัง      เป็นกรรมการ 
4.  ผู้อำนวยการกองช่าง      เป็นกรรมการ 
5.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นกรรมการ 
6.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป็นกรรมการ 
7.  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
8.  นักทรัพยากรบุคคล             เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือเพ่ิมความรู้  ทักษะ   

ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง  ๓   ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)  ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                     สั่ง   ณ  วันที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563   



                                                                   
  (นายประยงค์  พิมพ์หาญ ) 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ ์
 


