
 
แผนพัฒนาบุคลากร 

ตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ป 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

 
 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 



-๑- 
 

สวนท่ี ๑ 

หลักการและเหตุผล 
 
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.๑ ภาวะการเปล่ียนแปลง 
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร 

จัดการยุคใหมผูนําหรือผูบริหารองคกรตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ 
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพ่ือแสวงหา 
รูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ 
บริหารความรูภายในองคการ เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคการไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑  ระบุดังนี้ “ กองราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในกองราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ 
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามา 
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและ 
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมี 
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของกองราชการใหสอดคลอง 
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม กองราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอ 
แกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศ 
ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจน 
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ 
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา กองราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมี 
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได 

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีกองรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ 
ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของ 

องคการบริหารกองตําบล ในสวนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานกองตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารกองตําบล 
มีการพัฒนาพนักงานกองตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน  ดังนี้ 

๑. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
๓. ดานการบริหาร 
๔. ดานคุณสมบัติกองตัวศรีโนนงาม 
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม 
เพ่ือใหเปนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลกัเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงาน 

บุคคลขององคการบริหารกองตําบล ขอ 269 จึงไดจัดทําแผนพัฒนาข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม และจัดทําใหคลอบคลุมถึงบุคลากรจากฝายการเมืองและพนักงานจาง 
 

 
สวนท่ี ๒ 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
 

๒.๑ วัตถุประสงคการพัฒนา 
๑. เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
๒. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให 

เกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
๓. เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ท่ีสุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
๓. ดานการบริหาร 
๔. ดานคุณสมบัติกองตัว 
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม 
 

๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา 
๑. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน คณะผูบริหาร 
๒. การพัฒนาสมาชิกทองถ่ิน สภาองคการบริหารกองตําบล 
๓. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานกองตําบล 
๔.การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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สวนท่ี 3 

หลักสูตรการพัฒนา 
 
 
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๐ ) 

๑. หลักสูตรนายกองคการบริหารกองตําบล 
๒. หลักสูตรรองนายกองคการบริหารกองตําบล 
๓. หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารกองตําบล 
๔. หลักสูตรประธานสภาองคการบริหารบริหารกองตําบล 
5. หลักสูตรรองประธานสภาองคการบริหารกองตําบล 
6. หลักสูตรเลขานุการสภาองคการบริหารกองตําบล 
7. หลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารกองตําบล 
8. หลักสูตรนักบริหารงาน อปท. 
9. หลักสูตรนักบริหารงานชาง 
10. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
11. หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
12. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
13. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
14. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
15. หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
17. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
18. หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ 
19. หลักสูตรนิติกร 
20. หลักสูตรนายชางโยธา 
21. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
22. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
23. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
24. หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 
25. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
26. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
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สวนท่ี 4   วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 25๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป 25๖๑ 

(จํานวนคน) 
ป 2562 

(จํานวนคน) 
ป 25๖๓ 

(จํานวนคน) 
อบต. 

ดําเนินการเอง 
สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

1. หลักสตูรเก่ียวกับนายก อบต. 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก
องคการบริหารกองตําบลใหมีทักษะ
ความรูและความเขาใจในการ 
บริหารงานมากยิ่งข้ึน 

นายกองคการบริหาร
กองตําบลไดรับการ
ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 

 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

2. หลักสตูรเก่ียวกับรองนายก 
อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
นายกองคการบริหารกองตําบลใหมี 
ทักษะ ความรูและความเขาใจ 
ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

 

รองนายกองคการ
บริหาร 
กองตําบลไดรับการ 
ฝกอบรม/พัฒนาความรู 
1 ครั้ง/ป 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

3. หลักสตูรเก่ียวกับเลขานุการ
นายก  อบต. หรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
เลขานุการนายกองคการบรหิารกอง 
ตําบลใหมีทักษะ ความรูและความเขาใจ
ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

 

เลขานุการนายก
องคการ 
บริหารกองตําบลไดรับ 
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 

 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 
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สวนท่ี 4   วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 25๖๓) 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป 2561 

(จํานวนคน) 
ป 2562 

(จํานวนคน) 
ป 25๖3 

(จํานวนคน) 
อบต. 

ดําเนินการเอง 
สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

4. หลักสตูรเก่ียวกับประธานสภา 
อบต. หรือ หลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานของ
ประธานสภาใหมีทักษะความรูและความ
เขาใจในการทํางานมากยิ่งข้ึน  

ประธานสภาไดรับการ 
ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 

 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

5. หลักสตูรเก่ียวกับรอง
ประธานสภา อบต. หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการทํางาน 
ของรองประธานสภาใหม ี
ทักษะความรูและความเขาใจ 
ในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

 

รองประธานสภาไดรับ 
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 
 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

6. หลักสตูรเก่ียวกับสมาชิกสภา 
อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการทํางาน 
ของ ส.อบต. ใหมีทักษะความรู 
และความเขาใจในการทํางาน 
มากยิ่งข้ึน 

 

สมาชิกสภา อบต. ไดรับ 
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 

 

 
- 

 
๒๒ 

 
- 

 
- 

 
/ 

7. หลักสตูรเก่ียวกับเลขานุการ
สภา  อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการทํางาน 
ของ เลขานุการสภา อบต. ใหมี 
ทักษะความรูและความเขาใจ 
ในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
 

เลขานุการสภา อบต. 
ไดรับการฝกอบรม 1 
ครั้ง/ 
ป 
 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

 



 

- ๖ - 
 

สวนท่ี 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๐) 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรรีัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานกองทองถิ่น พนักงานจาง 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 

ป 2561 
(จํานวนคน) 

ป 2562 
(จํานวนคน) 

ป 25๖๓ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานท่ัวไป หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนากองไดมีความรู ทักษะความ
เขาใจในการบริหารงานในหนาท่ีท่ี 
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
 

นักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหนาสํานักปลัด 
อบต.)   ไดรับการฝก 
อบรม 1 ครั้ง/ป 

 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานชางหรือหลกัสูตร
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนากองงานแตละกอง ไดมีความรู 
ทักษะ ความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานชาง 
ไดรับการฝกอบรม 
1 ครั้ง/ป 
 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาท่ี 
วิเคราะหฯหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี 
เกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและ 
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานแตละระดับแตละ 
ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน 
ไดดีย่ิงขึ้น 
 

พนักงานกองตําบล
ไดรับการฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 

 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากร 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและ 
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานแตละระดับแตละ 
ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน 
ไดดีย่ิงขึ้น 
 

พนักงานกองตําบล
ไดรับการฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 



-๗- 
 

สวนท่ี 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 25๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรรีัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานกองทองถิ่น พนักงานจาง 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 

ป 2561 
(จํานวนคน) 

ป 2562 
(จํานวนคน) 

ป 25๖๓ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและ 
ความเขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น 
 

พนักงานกองตําบล
ไดรับการฝกอบรม  
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
/ 

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน 
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น 
 

พนักงานกองตําบล
ไดรับการฝกอบรม 
 1 ครั้ง/ป 
 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
/ 

๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาท่ี
บันทึกขอมูล หรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น 
 

พนักงานกองตําบล
ไดรับการฝกอบรม 
 1 ครั้ง/ป 

 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
เงินและบัญช ีหรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของ 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและความ 
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น 
 

พนักงานกองตําบล
ไดรับการฝกอบรม  
1 ครั้ง/ป 
 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

 
 



-๘- 
 

สวนท่ี 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561  -  25๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรรีัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานกองทองถิ่น พนักงานจาง 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 

ป 2561 
(จํานวนคน) 

ป 2562 
(จํานวนคน) 

ป 25๖๓ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาท่ี
จัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและความ 
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น 
 

พนักงานกองตําบล
ไดรับการฝกอบรม  
1 ครั้ง/ป 

 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและความ 
เขาใจในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานแตละระดับแตละ 
ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี 
ย่ิงขึ้น 
 

พนักงานกองตําบล
ไดรับการฝกอบรม 
 1 ครั้ง/ป 
 

 
๑ 

 
๒ 

 
๒ 

 
- 

 
/ 

๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนายชาง
โยธาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูและความ 
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น 
 

พนักงานกองตําบล
ไดรับการฝกอบรม 
 1 ครั้ง/ป 

 

 
๒ 

 
๑ 

 
๒ 

 
- 

 
/ 

๑๙ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานสาธารณสขุ หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนากองไดมีความรู ทักษะความ
เขาใจในการบริหารงานในหนาท่ีท่ี 
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
 

นักบริหารงาน
สาธารณสขุไดรับการ
ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 
 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

 



-๙- 
 

สวนท่ี 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 25๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรรีัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานกองทองถิ่น พนักงานจาง 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 

ป 2561 
(จํานวนคน) 

ป 2562 
(จํานวนคน) 

ป 25๖๓ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

๒๐  หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานสวัสดิการและ
สังคมหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของหัวหนากองได 
มีความรู ทักษะความเขาใจใน 
การบริหารงานในหนาท่ีท่ี 
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
 

นักบริหารงาน
สวัสดิการและสังคม 
ไดรับการฝกอบรม  
1 ครั้ง/ป 

 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
/ 

๒๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานการศึกษา หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนากองไดมีความรู ทักษะความ
เขาใจในการบริหารงานในหนาท่ี 
ท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
 

นักบริหารงาน
การศึกษาไดรับการ
ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 
 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

๒๒ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผูดูแลเด็ก
เล็กหรือหลกัสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนากองไดมีความรู ทักษะความ
เขาใจในการบริหารงานในหนาท่ีท่ี 
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
 

พนักงานจางไดรับการ 
ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 

 

 
๕ 

 
๔ 

 
๓ 

 
- 

 
/ 

๒๓ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจาง
แตละตําแหนง หรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนากองไดมีความรู ทักษะความ
เขาใจในการบริหารงานในหนาท่ีท่ี 
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
 

พนักงานจางไดรับการ 
ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 
 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

 
- 

 
/ 

 



-๑๐- 
 

สวนท่ี 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561  -  25๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรรีัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานกองทองถิ่น พนักงานจาง 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 

ป 2561 
(จํานวนคน) 

ป 2562 
(จํานวนคน) 

ป 25๖๓ 
(จํานวนคน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

๒๔ การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท 

 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทองถิ่นใหมีศักยภาพย่ิงขึ้น
และสามารถนําความรูความสามารถ
กลับมาพัฒนาทองถิ่น 
 

ผูบริหาร , สมาชิก, 
พนักงานกองตําบลและ
พนักงานจางไดรับ 
การศึกษาตอ 

 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

  

25 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนากองไดมีความรู ทักษะความ
เขาใจในการบริหารงานในหนาท่ี 
ท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
 

นิติกร 
ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป 
 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

สวนท่ี 5  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 25๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. และขาราชการ 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ(บาท) ท่ีมาของ 
งบประมาณ 2561 2562 25๖๓ 

1. หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

 24,000  สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

2. หลักสูตรอ่ืนเก่ียวกับรองนายก อบต.หรือหลักสูตร 
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 48,000  สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

3. หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต.หรือ 
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 15,400  สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

4. หลักสูตรเก่ียวกับประธานสภา อบต.หรือหลักสูตร 
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 24,000  สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

5. หลักสูตรเก่ียวกับรองประธานสภา อบต.หรือ 
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 24,000  สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

6. หลักสูตรเก่ียวกับสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตร 
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 90,000  สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

7. หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการสภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

 15,400  สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

๘ หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานท่ัวไป(หัวหนา 
สํานักปลัด) หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- 10,000 33,000 สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

๙ หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของลักสูตรอ่ืนเก่ียวของ 

๑๐,000 30,500 10,000 กองโยธา 
อบต.ศรีโนนงาม 

๑๐ หลักสูตรเก่ียวกับเจาหนาท่ีวิเคราะหฯหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

7,000 7,000 32,300 สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

๑๑ หลักสูตรเก่ียวกับบุคลากร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี 
เก่ียวของ 

- 30,000 7,000 สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

๑๒ หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการ หรือ 
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

21,000 7,000 7,000 สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

๑๓ หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

5,000 25,000 5,000 สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ(บาท) ท่ีมาของ 

งบประมาณ 2561 2562 25๖๓ 
๑๔ หลักสูตรเก่ียวกับนิติกร 

 
23,500 7,000 42,000 สนง.ปลัด 

อบต.ศรีโนนงาม 
๑๕ หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี หรือ 

หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

65,000 5,000 5,000 กองคลัง 
อบต.ศรีโนนงาม 

 
๑๖ หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได หรือ 

หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

5,000 33,000 5,000 กองการคลัง 
อบต.ศรีโนนงาม 

 
๑๗ หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานพัสดุ หรือ 

หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

5,000 5,000 33,000 กองการคลัง 
อบต.ศรีโนนงาม 

 
๑๘ หลักสูตรเก่ียวกับนายชางโยธาหรือหลักสูตรอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ 
 

33,000 5,000 5,000 กองโยธา 
อบต.ศรีโนนงาม 

 
๑๙ หลักสูตรเก่ียวกับชางสํารวจ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี 

เก่ียวของ 
 

25,000 5,000 5,000 กองโยธา 
อบต.ศรีโนนงาม 

 
๒๐ หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

- - 33,000 สนง.ปลัด 
อบต.ศรีโนนงาม 

๒๑ หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานการศึกษา หรือ 
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

33,000 - - กองการศึกษาฯ 
อบต.ศรีโนนงาม 

 
๒๒ หลักสูตรเก่ียวกับครูผูดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ 
 

60,000 60,000 60,000 กองการศึกษาฯ 
อบต.ศรีโนนงาม 

 
๒๓ หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจางแตละตําแหนง 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
20,000 20,000 20,000 สนง.ปลัด 

อบต.ศรีโนนงาม 
 

๒๔ การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ 
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
 

438,000 240,000 438,000 กองการคลัง 
อบต.ศรีโนนงาม 

 
 รวม     
 
 
**หมายเหตุ ท่ีมาของงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ 



-๑๓- 
 
 
 

สวนท่ี 6 
การติดตามประเมินผล 

 
1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

ใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามประกอบดวย 
1. นายกองคการบริหารกองตําบล ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารกองตําบล กรรมการ 
3. นักบริหารงานคลัง (หัวหนากองการคลัง) กรรมการ 
4. นักบริหารงานชาง (หัวหนากองโยธา) กรรมการ 
5. เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 

ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  กําหนดวิธีการติดตาม 
ประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวเสนอผลการติดตาม 
ประเมินผลตอนายกองคการบริหารกองตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

วัตถุประสงค 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรองคการ

บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ท้ังนี้งานการเจาหนาท่ีจะไดนําผลจาการสํารวจไปจัดทําแผนฝกอบรมประจําปใหมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของทานและหนวยงาน  

ตอนท่ี ๑  ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  
๑.๑ ชื่อ- นามสกุล............................................................................  ตําแหนง.................................................................... 
 หนวยงาน............................................................................ กลุมงาน/ฝาย/งาน........................................................... 
 อายุ............... ป  อายุราชการ................... ป    วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................................ 

๑.๒ สถานภาพการรับราชการ 
 (  ) พนักงานกองตําบล  (  ) ลูกจางประจํา 
 (  ) พนักงานจางตามภารกิจ (  ) พนักงานจางท่ัวไป 
 
๑.๓ สถานภาพการปฏิบัติงาน 
 (  ) ผูปฏิบัติงาน   (  ) หัวหนากลุมงาน/ฝาย/งาน 
 (  ) ผูอํานวยการกอง/สํานักหรือเทียบเทา 
 (  ) อ่ืนๆ........................................................................................... 

๑.๔ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 (  ) งานบริหาร  (  ) งานวิชาการ  (  ) งานสนับสนุน  (  ) งานบริการ 

๑.๕ ประวัติการฝกอบรม  สัมมนา  หรือศึกษาดูงาน 
 ๑.  ........................................................................................................................................................................ 
 ๒.  ........................................................................................................................................................................ 
 ๓.  ........................................................................................................................................................................ 
 ๔.  ........................................................................................................................................................................ 
 ๕.  ........................................................................................................................................................................ 
 ๖.  ........................................................................................................................................................................ 
 ๗.  ....................................................................................................................................................................... 
 ๘.  ....................................................................................................................................................................... 
 ๙.  ....................................................................................................................................................................... 
 ๑๐. ..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี ๒   ความตองการในการฝกอบรม  
 ๒.๑ ทานตองการพัฒนางานของทานในเรื่องใดบาง (ตัวอยาง เชน  ทักษะเฉพาะตําแหนง  /ทักษะทางดาน
คอมพิวเตอร/ ทักษะทางดานการใชภาษา/ การพัฒนาความรูดานกฎหมาย  ระเบียบ  เปนตน) 
ลําดับ ความรูหรือทักษะความชํานาญ 

ท่ีสามารถพัฒนาดวยการอบรม 
หลักสูตรท่ีใชอบรมเพ่ือการพัฒนา ระดับความรีบเรง 

รอได ปานกลาง มาก 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   
 ๒.๒ ทานสะดวกท่ีจะเขารับการอบรมในชวงเดือนใด 
 ......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 ๒.๓ ขอเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

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

ตอนท่ี ๓  การสงแบบสํารวจคืนและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 อนึ่งขอใหทานไดตอบแบบสํารวจแลวใหสงขอมูลดังกลาว  ภายใน ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗   สอบถามขอมูลเพ่ิมไดท่ี
งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม     
 

 

 

ขอขอพระคุณในความรวมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

 

 



แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมของพนักงาน(สําหรับผูบังคับบัญชาช้ันตน) 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรองคการ

บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ท้ังนี้งานการเจาหนาท่ีจะไดนําผลจาการสํารวจไปจัดทําแผนฝกอบรมประจําปใหมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของทานและหนวยงานมากท่ีสุด  

ตอนท่ี ๑  ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  
ชื่อกอง/กอง................................................................................................................................................................. 

 ผูตอบแบบสอบถาม ชื่อ..........................................................นามสกุล....................................................................... 
 ตําแหนง...............................................................................................   ระดับ.............................. 

ตอนท่ี ๒  สภาพปญหา/ขอเสนอแนะ 
 ๑. ทานคิดวาควรปรับปรุงพนักงานภายใตบังคับบัญชาของทานในดานใดบาง 
  ๑.๑  .............................................................................................................................................................. 
  ๑.๒  .............................................................................................................................................................. 
  ๑.๓  .............................................................................................................................................................. 
  ๑.๔  .............................................................................................................................................................. 

๑.๕  .............................................................................................................................................................. 

 ๒. การทํางานของทานมีปญหาในเรื่องใดบาง 
  ๒.๑  .............................................................................................................................................................. 
  ๒.๒  .............................................................................................................................................................. 
  ๒.๓  .............................................................................................................................................................. 
  ๒.๔  .............................................................................................................................................................. 

๒.๕  .............................................................................................................................................................. 

 ๓. มีอะไรบาง ท่ีทานอยากใหผูใตบังคับบัญชาของทานทําได  ซ่ึงปจจุบันยังทําไมได 
  ๓.๑  .............................................................................................................................................................. 
  ๓.๒  .............................................................................................................................................................. 
  ๓.๓  .............................................................................................................................................................. 
  ๓.๔  ............................................................................................................................................................. 

๓.๕  .............................................................................................................................................................. 

 ๔. ทานเคยฝกอบรมผูใตบังคับบัญชาของทานในเรื่องใดแลวบาง 
  ๔.๑  .............................................................................................................................................................. 
  ๔.๒  .............................................................................................................................................................. 
  ๔.๓  .............................................................................................................................................................. 
  ๔.๔  ............................................................................................................................................................. 
  ๔.๕  .............................................................................................................................................................. 
 
 



-๒- 

 

๕.  ทานคิดวาผูใตบังคับบัญชาของทาน  ตองการใหทานชวยเหลือในเรื่องใดบาง 
 ๕.๑  ......................................................................................................................................................................... 
 ๕.๒  ........................................................................................................................................................................ 
 ๕.๓  ......................................................................................................................................................................... 
 ๕.๔  ........................................................................................................................................................................ 
 ๕.๕  ........................................................................................................................................................................ 

๖. ในบรรดาหัวขอเหลานี้ทานเห็นวา เรื่องใดบางท่ีนาจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาของทานมาก

ท่ีสุด  ใหใสเครื่องหมาย        ในชองใหใสเครื่องหมายดานลางนี้ 

หัวขอ    ใสเครื่องหมาย 
๑. บทบาท – หนาท่ี และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
๒. ความรูดานการปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐาน  
๓. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานสารบรรณ  
๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร  
๕. ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน  
๖. การบริหารงานบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงาน  
๗. ความรูเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  
๘. วินัยแบบสรางสรรค  
๙. เทคนิคการออกหนังสือเตือน  และคําเตือน  
๑๐. มนุษยสัมพันธในการทํางาน  
๑๑.  
๑๒.  
๑๓.  
๑๔.  
๑๕.  
๑๖.  

 

ตอนท่ี ๓  การสงแบบสํารวจคืนและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม  
อนึ่งขอใหทานไดตอบแบบสํารวจแลวใหสงขอมูลดังกลาว  ภายใน ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗   สอบถามขอมูลเพ่ิมไดท่ี

งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม     

 

ขอขอพระคุณในความรวมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 

 


