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สวนท่ี 1  
หลักการและเหตุผล 

 

1.หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

1.1. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ตาง ๆ  โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน  เพ่ือ
แสวงหารูปแบบใหม ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ  มาพัฒนาองคการ  ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ท่ีมีอยูภายในองคการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
 

พระราชกฤษฎีกา   วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา  11   ระบุดังนี้    “ สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ   โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอ 
แกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึง
ปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ   โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ 

ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน  

ทัศนคติของขาราชการ   เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความ สามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและ 
กัน   เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
 
 



 

-2- 

1.3 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา 

  ตามประกาศ ก .อบต .จังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล    ในสวนท่ี 3    การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ไดกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี  โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา   
5   ดาน  ดังนี้ 

1. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                   2. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                    3. ดานการบริหาร 
                    4. ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                    5. ดานศีลธรรมคุณธรรม 

เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ  ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา    เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข 
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ขอ 269    จึงไดจัดทําแผนพัฒนาข้ึน  โดยจัดทําให
สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง  3 ป   ขององคการบริหารสวนตําบล และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากรจาก
ฝายการเมือง  และพนักงานจาง 

---------------------------------------- 
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สวนท่ี 2   
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 

2.1 วัตถุประสงคการพัฒนา 
1.  เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
2. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให

เกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้  

                1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                2) ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                3) ดานการบริหาร 
                4) ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                5) ดานศีลธรรมคุณธรรม 
 

2.2 เปาหมายของการพัฒนา 

1.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   คณะผูบริหาร 
2.   การพัฒนาสมาชิกทองถ่ิน   สภาองคการบริหารสวนตําบล 

 3.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  พนักงานสวนตําบล 
 4.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   พนักงานจาง 
 5.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
 

------------------------------- 
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สวนท่ี 3   
หลักสูตรการพัฒนา 

 
  3.1 หลักสูตรในการพัฒนา พ.ศ. 2558 –  พ.ศ. 2560 

1. หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2. หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
3. หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
4. หลักสูตรประธานสภา อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
5. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
6. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
7. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
8. หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
9. หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
10. หลักสูตรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
11. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
12. หลักสูตรบุคลากร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
13. หลักสูตรเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
14. หลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
15. หลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
16. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
17. หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
18. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
19. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
20. หลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานพัสดุ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
21. หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
22. หลักสูตรชางโยธา/นายชางโยธา  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
23. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
24. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
25. หลักสูตรครูผูดูแลเด็กฯหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
26. หลักสูตรพนักงานสวนตําบลทุกทุกตําแหนง 
27. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
28. การสงเสริมกาศึกษาระดับปริญญาตรี 
29. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

----------------------- 
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สวนท่ี 6 
 การติดตามประเมินผล 

 
1.  องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

             ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบล
กระโทก   ประกอบดวย  

1. รององคการบริหารสวนตําบลท่ีนายกคัดเลือกเปน                       ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                                                          กรรมการ 
3. หัวหนาสวน ราชการ ทุกสวน                                                         กรรมการ  
4. หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.                                                    กรรมการ 
5. บุคลากร           เลขานุการ 

ใหคณะกรรมการ  มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผล  ตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  อยางนอยปละ 1  ครั้ง  แลวเสนอผล
การติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
     
 

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