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ส$วนท่ี 1  
หลักการและเหตุผล 

 
1.หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

1.1. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
  ภายใต�กระแสแห�งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม�  ผู�นําหรือผู�บริหารองค'การต�าง ๆ  ต�องมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต�าง ๆ  โดยเฉพาะการเร�งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย'และองค'การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน  เพ่ือ
แสวงหารูปแบบใหม� ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับต�าง ๆ  มาพัฒนาองค'การ  ซ่ึงนําไปสู�แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู�ภายในองค'การ  เพ่ือให�องค'การสามารถใช�และพัฒนาความรู�  ท่ีมีอยู�ภายในองค'การ
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู�ใหม�มาใช�กับองค'การได�อย�างเหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีการว$าด4วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ4านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
 

พระราชกฤษฎีกา   ว�าด�วยหลักเกณฑ'และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา  11   ระบุดังนี้    “ ส�วนราชการมีหน�าท่ีพัฒนาความรู�ในส�วนราชการเพ่ือให�มีลักษณะเปAนองค'การแห�ง
การเรียนรู�อย�างสมํ่าเสมอ   โดยต�องรับรู�ข�อมูลข�าวสารและสามารถประมวลผลความรู�ในด�านต�าง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกต'ใช�ในการปฏิบัติราชการได�อย�างถูกต�อง  รวดเร็วและเหมาะสมต�อสถานการณ'  รวมท้ังต�องส�งเสริมและ
พัฒนาความรู�ความสามารถ สร�างวิสัยทัศน'และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข�าราชการในสังกัด ให�เปAนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู�ร�วมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน'ในการปฏิบัติราชการของส�วนราชการให�สอดคล�อง
กับการบริหารราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม� ส�วนราชการจะต�องพัฒนาความรู�ความเชี่ยวชาญให�เพียงพอ 
แก�การปฏิบัติงาน ให�สอดคล�องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วและสถานการณ'ของต�างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต�อประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต�องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม� จากการท่ียึดแนวความคิดว�าต�องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว� ต้ังแต�อดีตจนต�อเนื่องถึง
ปGจจุบัน เน�นการสร�างความคิดใหม� ๆ ตามวิชาการสมัยใหม�และนํามาปรับใช�กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปAนหลักการว�า ส�วนราชการต�องมีการพัฒนาความรู�เพ่ือให�มีลักษณะเปAน
องค'การแห�งการเรียนรู�อย�างสมํ่าเสมอ   โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต�องสร�างระบบให�สามารถรับรู�ข�าวสารได�อย�างกว�างขวาง 
2. ต�องสามารถประมวลผลความรู�ในด�านต�าง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกต'ใช�ในการปฏิบัติราชการ 

ได�อย�างถูกต�อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ'ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต�องมีการส�งเสริมและพัฒนาความรู�ความสามารถ สร�างวิสัยทัศน'และปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติของข�าราชการ   เพ่ือให�ข�าราชการทุกคนเปAนผู�มีความรู� ความสามารถในวิชาการสมัยใหม�ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต�องมีการสร�างความมีส�วนร�วมในหมู�ข�าราชการให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�ซ่ึงกันและ 
กัน   เพ่ือการนํามาพัฒนาใช�ในการปฏิบัติราชการร�วมกันให�เกิดประสิทธิภาพ” 
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1.3 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา 

  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง หลักเกณฑ'และเง่ือนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค'การบริหารส�วนตําบล    ในส�วนท่ี 3    การพัฒนาพนักงานส�วนตําบล  ได�กําหนดให�องค'การ
บริหารส�วนตําบลมีการพัฒนาพนักงานส�วนตําบลก�อนมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ี  โดยผู�บังคับบัญชาต�องพัฒนา   
5   ด�าน  ดังนี้ 

1. ด�านความรู�ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                   2. ด�านความรู�และทักษะของงานแต�ละตําแหน�ง 
                    3. ด�านการบริหาร 
                    4. ด�านคุณสมบัติส�วนตัว 
                    5. ด�านศีลธรรมคุณธรรม 

เพ่ือให�เปAนไปตามประกาศ  ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา    เรื่อง หลักเกณฑ'และเง่ือนไข 
การบริหารงานบุคคลขององค'การบริหารส�วนตําบล  ข�อ 269    จึงได�จัดทําแผนพัฒนาข้ึน  โดยจัดทําให�
สอดคล�องกับแผนอัตรากําลัง  3 ปK   ขององค'การบริหารส�วนตําบล และจัดทําให�ครอบคลุมถึงบุคลากรจาก
ฝMายการเมือง  และพนักงานจ�าง 

---------------------------------------- 
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ส$วนท่ี 2   
วัตถุประสงค และเป:าหมายการพัฒนา 

 
2.1 วัตถุประสงค การพัฒนา 

1.  เพ่ือนําความรู�ท่ีมีอยู�ภายนอกองค'กรมาปรับใช�กับองค'การบริหารส�วนตําบลกระโทก 
2. เพ่ือให�มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน�นสร�างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให�

เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค'การบริหารส�วนตําบลกระโทก 
3. เพ่ือให�บุคลากรขององค'การบริหารส�วนตําบลกระโทก ปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท�องถ่ินให�มีทักษะและความรู� ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                1) ด�านความรู�ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                2) ด�านความรู�และทักษะของงานแต�ละตําแหน�ง 
                3) ด�านการบริหาร 
                4) ด�านคุณสมบัติส�วนตัว 
                5) ด�านศีลธรรมคุณธรรม 
 

2.2 เป:าหมายของการพัฒนา 

1.   การพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน   คณะผู�บริหาร 
2.   การพัฒนาสมาชิกท�องถ่ิน   สภาองค'การบริหารส�วนตําบล 

 3.   การพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน  พนักงานส�วนตําบล 
 4.   การพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน   พนักงานจ�าง 
 5.   การพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน   ในการส�งเสริมให�ได�รับการศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

------------------------------- 
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ส$วนท่ี 3   
หลักสูตรการพัฒนา 

 
  3.1 หลักสูตรในการพัฒนา พ.ศ. 2561 –  พ.ศ. 2563 

1. หลักสูตรนายกองค'การบริหารส�วนตําบล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
2. หลักสูตรรองนายกองค'การบริหารส�วนตําบล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
3. หลักสูตรเลขานุการนายกองค'การบริหารส�วนตําบล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
4. หลักสูตรประธานสภา อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
5. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
6. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
7. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
8. หลักสูตรปลัดองค'การบริหารส�วนตําบล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
9. หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
10. หลักสูตรนักวิเคราะห'นโยบายและแผน หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
11. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน  หรอืหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
12. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
13. หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
14. หลักสูตรเจ�าพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
15. หลักสูตรเจ�าพนักงานปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
16. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
17. หลักสูตรผู�อํานวยการกองคลัง  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
18. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
19. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได� หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
20. หลักสูตรเจ�าพนักงานพัสดุ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
21. หลักสูตรผู�อํานวยการกองช�าง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
22. หลักสูตรนายช�างโยธา  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
23. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
24. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
25. หลักสูตรครูผู�ดูแลเด็กฯ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
26. หลักสูตรพนักงานส�วนตําบลทุกทุกตําแหน�ง 
27. หลักสูตรพนักงานจ�างทุกตําแหน�งหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
28. การส�งเสริมกาศึกษาระดับปริญญาตรี 
29. การส�งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
30. โครงการเพ่ิมพูนความรู�ให�กับพนักงานด�านคุณธรรม จริยธรรม 
31. โครงการฝTกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานขององค'การบริหารส�วนตําบลให�แก�

ผู�บริหาร สมาชิกสภาองค'การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง และผู�นําชุมชน 
32. โครงการหมู�บ�านเปAนหนึ่งเดียวรวมพลังกําจัดขยะ 
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ส$วนท่ี 6 
 การติดตามประเมินผล 

 
1.  องค กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

             ให�มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค'การบริหารส�วนตําบล
กระโทก   ประกอบด�วย  

1. รององค'การบริหารส�วนตําบลท่ีนายกคัดเลือกเปAน                       ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค'การบริหารส�วนตําบล                                                          กรรมการ 
3. หัวหน�าส�วนราชการทุกส�วน                                                         กรรมการ 
4. หัวหน�าสํานักงานปลัด อบต.                                                    กรรมการ 
5. บุคลากร           เลขานุการ 

ให�คณะกรรมการ  มีหน�าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผล  ตลอดจนการดําเนินการด�านอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  อย�างน�อยปKละ 1  ครั้ง  แล�วเสนอผล
การติดตามประเมินผลต�อนายกองค'การบริหารส�วนตําบล 
     
 

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


