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คำนำ 
 

  การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลานั้นได้คำนึงถึง
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับ
บุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื ้นฐานในการปฏิบัติราชการ     
ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง   
ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาท
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ  

 
หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน  (Globalization) โดย
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ 
ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กำหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ 
พนักงานส่วนตำบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การ
บริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทั ้งนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลที ่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.
จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลกรต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนา 
พนักงานส่วนตำบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของ องค์การบริหารส่วนตำบล นั้น  
 

  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
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  (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 

เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
    (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์
นโยบาย 
และแผน งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ เป็นต้น 
    (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น  
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
    (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
    (5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วนทันสมัยซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควร
แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความ
ต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ 
 
   จุดแข็ง 
   1. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร 
   2. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 
   3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
   4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
   5. บุคลากรเป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
   6. มีช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ 
   7. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่าง
สม่ำเสมอ 
       และต่อเนื่อง 
   8. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ และระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติ
เอง 
 
 

 



- 3 - 
 
   จุดอ่อน 
   1. บุคลากรไม่ครบทุกตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) 

2. งบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่จำเป็นใน
     การปฏิบัติได้ครบทุกคน 
  3. บุลากรขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจ และทักษะการทำงานแบบบูรณาการ 
  4. บุคลากรขาดความกระตือรือร้น และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
  5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน 
  6. มีการผลัดเปลี่ยนบุคลากรอยู่ตลอดเวลาทำให้ระบบงานไม่ต่อเนื่อง 
  7. การแข่งขันระหว่างคนในองค์กรน้อย 
  8. บุคลากรไม่ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในปัจจุบันที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
  โอกาส 
   1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทำให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
   2. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง ทำให้
      เกิดการพัฒนาตนเองได้ตามที่ต้องการและต่อเนื่อง 
   3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหลักสูตรการอบรมหลากหลายครอบคลุมทุกสายงาน 
   4. การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายใต้ความหลากหลายทางด้าน
ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา 
   5. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น 

 
   อุปสรรค 
   1. กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมีข้อจำกัด ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ทันต่อ
สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
   2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลทำให้งบประมาณท่ีจัดสรรมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นลดลง 
   3. หลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอบรมมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง 
   4. หลักสูตรที่เปิดอบรมไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม 

 
   2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
   2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือ
การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
   2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 
   2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน มุ่งม่ันที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะใน
การบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา และโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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  3. เป้าหมายในการพัฒนา 

   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา อันประกอบด้วยคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการ
พัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปี 
   2. ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลาทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   2. ประชาชนตำบลหนองศาลาได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
   4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
   คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา
เห็นสมควรให้จัดทำ แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสาย
งาน ที่ดำรงอยู่ตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ปี 
   2. ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
            (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
            (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
            (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
            (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
            (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   3. วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา เป็นหน่วยดำเนินการเอง
หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสม ดังนี้ 
    (1) การปฐมนิเทศ 
    (2) การฝึกอบรม 
    (3) การศึกษาหรือดูงาน 
    (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 

    (5) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
   4. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ต้องจัดสรร
งบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากร ตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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   5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   5.1 การเตรียมการและการวางแผน 
         1) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
         2) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
         3) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 
   5.2 การดำเนินการพัฒนา 
         1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนำ
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้การสับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น 
         2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ  
 
   5.3 แผนแสดงข้ันตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
         เริ่มต้น 
    1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
    1.2 พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
    1.3 กำหนดประเภทของความจำเป็น 
 
   1. การเตรียมการและการวางแผน 
   การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชน
ดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
         - การปฐมนิเทศ 
         - การสอนงาน การให้คำปรึกษา 
         - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ 
         - การฝึกอบรม 
         - การดูงาน 
         - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
         - ฯลฯ 
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   2. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 
   จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 
 
 
   3. การติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
    1.) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการ
พัฒนา โดยให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกและการใช้
แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
    2.) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที่ 2 
แนวทางการพัฒนาบคุลากร 

 
   การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลาได้พิจารณา
และให้ความสำคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้าน
การปฏิบัติงาน, หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง , การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
   1. การกำหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
   1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรทุกระดับ มากำหนดเป็นเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองศาลา ได้ประกาศใช้เป็นตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 
ตำบล ทุก ๆ 6 เดือน ดังนี้ 
    ▪ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    ▪ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
    ▪ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
    ▪ การบริการเป็นเลิศ 
    ▪ การทำงานเป็นทีม 
   1.2 ตำแหน่งบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองศาลา ได้กำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้ 
    ▪ การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
    ▪ ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
    ▪ ความสามารถในการพัฒนาคน 
    ▪ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
   1.3 ตำแหน่งอื่นท่ีนอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองศาลา ได้กำหนดสมรรถนะประจำสายงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระดับที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่ตามสายงานประจำของแต่ละสายงาน ยกเว้น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างบางตำแหน่ง ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และ
ต้องดำเนินการทุก 
6 เดือน 
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   2. หลักสูตรในการพัฒนา 
   2.1 หลักสูตรการพัฒนาประจำสายงาน 
   1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
   2. หัวหน้าสำนักงานปลัด 

  3. ผู้อำนวยการกองคลัง 
  4. ผู้อำนวยการกองช่าง 
  5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

   6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   7. นักทรัพยากรบุคคล 
   8. นักจัดการงานทั่วไป 

  9. นักพัฒนาชุมชน 
   10. เจ้าพนักงานธุรการ 
   11. นักวิชาการเงินและบัญชี 
   12. นักวิชาการพัสดุ 
   13. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

14. เจ้าพนักงานพัสดุ     
15. นายช่างโยธา   
16. นักวิชาการศึกษา 
17. ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
   2.2 หลักสูตรการพัฒนาเฉพาะด้าน 
   1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
   2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
   4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
   5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
   3. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
   3.1 หมวดงบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา 
   3.2 หมวดงบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี 
 
 
 
 


