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ค าน า 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
หันห้วยทราย เป็นแนวทางเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ  
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่
ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วย
ทราย  ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายต่อไป 
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ส่วนที่  1 
หลักการและเหตุผล 

************************* 
1.หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

  หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาแหน่งต่างๆ ทั้งใน
ฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความ สามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
สถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศน คติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และ
น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอด เวลา”  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะ เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา             
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายจึงเห็นสมควรที่จะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ในรอบปี พ.ศ. 2564-2566 ซึ่งสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือให้บุคลากร     
ทุกภาคส่วนขององค์กรได้ รับการพัฒนาตามตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และท่ีส าคัญคือเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย
มีบุคลากรอันมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอันน าไปสู่ประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควร 
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แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง และความ
ต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประ เมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก
ได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ 
            จุดแข็ง 
      1. มีการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
      2. มีการก าหนดส่วนราชการที่เหมาะสมกับลักษณะงานของพ้ืนที่ 
     3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนบุคลกรในการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม 
      4. บุคลากรได้รับการพัฒนาบุคลากรทุกปีท้ังที่ อบต.ด าเนินการเอง หรือส่งเข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานต่างๆ                      
 5. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้อบต.บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่การเดินทางสะดวกท ำงำนเกินเวลำได้             
 จุดอ่อน  
     1.การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรยังขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
     2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
     3.บุคลากรภายในองค์กรให้ความสนใจที่จะเข้ารับการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ค่อนข้างน้อย 
     4.งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรมีจ านวนจ ากัด 
     5.การมอบหมายงานให้กับบุคลากรปฏิบัติยังคงมีความซับซ้อนไม่ตรงตามกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

โอกาส                                                                 
      1. สถานที่ตั้งของ อบต. มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีการแยกการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน
อย่างชัดเจน ตลอดจนใกล้สถานที่ราชการต่างๆ ท าให้สามารถขอรับค าปรึกษากับหน่วยงานภายนอกได้สะดวก 
      2. บุคลากรของ อบต. ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ต าบลท าให้เข้าใจในนบริบทของพ้ืนที่ตนเอง จึงท าให้
สามารถรับรู้ปัญหาและอุปสรรคในพ้ืนที่ของตนเอง 
      3. รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 4. อบต. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 

อุปสรรค 
 1. การส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการภาครัฐ กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ จากราชการ
ส่วนกลางที่กระจายอ านาจลงมาให้ท้องถิ่นปฏิบัติยังไม่ชัดเจน บุคลากรไม่มีความรู้และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ 
      2. กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ออกมาเพ่ิมเติมมากขึ้น แต่บุคลากรยังมีความสนใจในการที่จะศึกษากฎ 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย เพ่ิมเติมค่อนข้างน้อย 
 3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ             
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ส่วนที่  2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

************************* 
2.1 วัตถุประสงค์ 

2.1.1 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 2.1.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม    
และจรรยาวิชาชีพ 
 2.1.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 2.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะกับงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.2 เป้าหมายการพัฒนา 
  เปูาหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องก าหนดให้มีความชัดเจน และครอบคลุม
พนักงานส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ทุกต าแหน่ง       
โดยก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปีของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล  

  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกคน พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงาน
บริหาร อ านวยการ พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทั้งประเภทวิชาการและทั่วไป และพนักงานจ้าง 
จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการและสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี   

วิสัยทัศน์ด้านบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านบุคลากรขององคก์ร ดังนี้ 
“ คนพัฒนา  งานพัฒนา  ท้องถิ่นพัฒนา ” 
ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
  เพ่ือความชัดเจน สามารถมองเห็นภาพการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหันห้วยทราย จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและ
องค์การ สุจริตธรรม ที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  

กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกย่องบุคลากร / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม  
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    กิจกรรมที่ 1 ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม  

    กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้น า
เหล่านี้ ทั้งงานที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)  
     กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
     กิจกรรมที่ 2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

จากส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประมวลเป็นตัวอย่าง และน ามาศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป  
กลยุทธ์ที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  
     กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้ว

เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท  
     กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราช

กรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการพัฒนาโครงการ
หรือกิจกรรมที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว  

     กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียง  ให้เป็นหลักสูตรส าหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ  

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 
  
   กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) 

เพ่ือให้ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม   
อย่างเดียว แต่เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ 

  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ  
โดยเฉพาะเรื่อง  

• กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน  
• ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม

สามารถตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเหมาะสม  
• การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์  
• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน  

     กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้      
การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรมเข้าสู่ระบบ
ราชการยุคใหม่  
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กลยุทธ์ที ่2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสาร  
ด้านธรรมาภิบาล  

     กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้ง
ระบบ  

     กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities)
ในด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร  

 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
     กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง  

• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี  
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่  
• ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น  

กลยุทธ์ที่ 2.5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
และสู่มาตรฐานสากล  

     กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่  
มาตรฐานสากล  

     กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและ
สู่มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล  
     กิจกรรมที่ 1 การน าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการ  

แต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  
 

     กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  

กลยุทธ์ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ  
     กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร  
     กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝุาฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการ

อย่างชัดเจน  
กลยุทธ์ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร  
     กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุตร/ครอบครัวพนักงานส่วน

ท้องถิ่นท่ีเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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     กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย  

     กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน  
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower)  
 

     กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างาน  

กลยุทธ์ที่ 4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม  
สถานการณ์การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

     กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นท่ีที่เข้มแข็ง  

    กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่างๆ และหน่วยงานอื่น   เข้า
ร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ  

    กิจกรรมที่ 3 การให้ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 
 

พันธกิจการบุคลากร 
  1.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ / ความสามารถ  ทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  2.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม / จริยธรรม 
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ส่วนที่  3 
หลักสูตรการพัฒนา 

************************* 
หลักสูตรการพัฒนา 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3 การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  หลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
ในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้  
  (๑) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
  (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
  (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร  
  (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 
 สายงานผู้บริหาร  ประกอบด้วยหลักสูตร  

- หลักสูตรด้านการบริหาร  
  - หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  
 สายงานผู้ปฏิบัติ 
  - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ  
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ  
  - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะต าแหน่ง  
  - หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  
 สายงานพนักงานจ้าง 
  - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ  
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง  
  - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
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ส่วนที ่4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

************************* 
วิธีการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย เป็นหน่วยด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วนต าบล 
และพนัก งานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย หรือคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาหรือสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวข้อง 
กับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5.  การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6.  การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7.  การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
       - ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  จะด าเนินการพัฒนาตามแผนด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ในแต่
ละช่วง หรือตามที่บุคลากรภายในองค์กรมีความพร้อมตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานและ
สถาบันต่างๆ ก าหนดจัดขึ้นหรือตามความเหมาะสมของแต่ละปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 5 
ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานการพฒันาบุคลากรเริ่มต้น  
  (๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระท าดังนี้  
  (ก) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึงการศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

 (ข) ประเภทของความจ าเป็นได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 การเตรียมการและการวางแผน  

    การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชน 
ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น  

  - การปฐมนิเทศ    
- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา  

  - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ    
- การฝึกอบรม  

  - การดูงาน  
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  

การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ  
   (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บงัคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมายและเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่นการให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบการฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเป็นต้น  
  (ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา     
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบ  
กับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ  
  (ค) การติดตามและประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มี
การประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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ส่วนที่  6 
งบประมาณ 

************************* 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติ เพ่ือให้เป็นข้าราชการแบบมืออาชีพ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย      
จะด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายในแต่ละ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  ดังนี้ 
 

 
แผนงานงบประมาณ/โครงการ 

ประจ าปี 
งบประมาณ 

2564 

ประจ าปี 
งบประมาณ 

2565 

ประจ าปี 
งบประมาณ 

2566 
ส านักงานปลัด 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
       - ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
       - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน 
             - โครงการอบรมเพ่ิมความรู้ด้านกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
       

 
 

130,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 
 

130,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 

 
 

130,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

กองคลัง 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
       - ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
       - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน 

 
 

10,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 



 
 
กองช่าง 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
       - ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
       - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน 
กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 
       - ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
       - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน 
- โครงการปฏิบัติธรรมต าบลหันห้วยทราย 
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
30,000 

 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
30,000 

 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
30,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 580,000 580,000 580,000 
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ส่วนที่  7 
การติดตามและประเมินผล 

************************* 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดแนว
ทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้ 
 1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในวันสิ้น
ปีงบประมาณของปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา 
 3. น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตรวิธีการ
พัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบส ารวจความต้องการการพัฒนาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
................................................... 

  แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาของ
บุคลากร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาความต้องการเกี่ยวกับความรู้  ทักษะด้านต่างๆที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน   ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส าคัญของบุคลากร 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลความต้องการการพัฒนาบุคลากร  

  ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่นๆ 
................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลทั่วไป 
1.ชือ่ –สกุล ............................................................................................................ 
2. ประเภทพนักงาน  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานครู 
    ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    พนักงานจ้างทั่วไป 

3. ต าแหน่ง  ................................................................................................................. 

4. อัตราเงินเดือน  ต่ ากว่า 10,000 บาท 
    10,000 บาท – 20,000 บาท  

20,001 บาท – 30,000 บาท 
    30,001 บาท – 40,000 บาท 
    40,001 บาท – 50,000 บาท 
    มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 
 

5. สังกัด     ส านักงานปลัด 
    กองคลัง 
    กองช่าง 
             กองการศึกษา 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  :  ข้อมูลความต้องการการพัฒนาบุคลากร 

1. ประเภทของการพัฒนา 
  จัดส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่น 
  จัดฝึกอบรมเป็นโครงการ โดยหน่วยงานจัดอบรมเอง 
  จัดกิจกรรมสอนงานจากผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน 
  ฝึกปฏิบัติงาน 
  ให้มีเอกสารคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาอบรม  

  หลักสูตรประจ าสายงาน 
  หลักสูตรงานบุคคล 
  หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง 
  หลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ 
  หลักสูตรทางวินัย 
  หลักสูตรอื่นๆ (ให้ระบุ) .................................... 

3. ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา/อบรม 
  ทั้งปีงบประมาณ 
  ช่วงไตรมาสแรก 
  ช่วงไตรมาสที่สอง 
  ช่วงไตรมาสที่สาม 
  ช่วงไตรมาสที่สี่ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ............  
   
 ส่วนที่ 3  :  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบส ารวจ เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ท้ังนี้ ให้ส่งคืนงานบริหารงานบุคคล ภายในวันที่  15  
สิงหาคม  2563  

 
 
 
 
 
 



  ด าเนินการส ารวจความต้องการในฝึกอบรม / พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ  
  จากการส ารวจสรุปผลเพื่อน าไปสู่จัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความต้องการของบุคลากร  ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

  - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 34 คน  
- พนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน  13  คน   
- ลูกจ้างประจ า จ านวน  2  คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน  11  คน 
- พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน  8  คน 
  - อัตราเงินเดือน 
- ต่ ากว่า 10,000 บาท 
- 10,000 บาท – 20,000 บาท  จ านวน  23  คน 
- 20,001 บาท – 30,000 บาท  จ านวน  11  คน 
- 30,001 บาท – 40,000 บาท 
- 40,001 บาท – 50,000 บาท 
- มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 
  - สังกัด 
- ส านักงานปลัด  จ านวน  13  คน 
- กองคลังจ านวน  9  คน 
- กองช่างจ านวน  3  คน 
- กองการศึกษาจ านวน  9  คน 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการพัฒนาบุคลากร 
 1. ประเภทของการพัฒนา 
  จัดส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่น     จ านวน  20  คน 
  จัดฝึกอบรมเป็นโครงการ โดยหน่วยงานจัดอบรมเอง  จ านวน  8  คน   
  จัดกิจกรรมสอนงานจากผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน 
  ฝึกปฏิบัติงาน       จ านวน  6  คน 
  ให้มีเอกสารคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาอบรม  
  หลักสูตรประจ าสายงาน     จ านวน  15  คน  
  หลักสูตรงานบุคคล    
  หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง     จ านวน  5  คน 
  หลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ 
  หลักสูตรทางวินัย      จ านวน  8  คน 
  หลักสูตรอื่นๆ (ให้ระบุ) ช่างฝีมื /ตามความเหมาะสม  จ านวน  6  คน 
 
 



 3. ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา/อบรม 
  ทั้งปีงบประมาณ      จ านวน  12  คน 
  ช่วงไตรมาสแรก      จ านวน  4  คน 
  ช่วงไตรมาสที่สอง     จ านวน  4  คน 
  ช่วงไตรมาสที่สาม     จ านวน  3  คน 
  ช่วงไตรมาสที่สี่      จ านวน  2  คน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ตามความเหมาะสม    จ านวน  9  คน  

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 

1. ต้องการให้ อบต.จัดการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ 
2. ต้องการให้มีการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

 
 



 

 
 
  


