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1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองค�กรให�เป�นองค�กรที่มีศักยภาพ สามารถแข�งขันได� ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ

สากล เป�นสิ่งที่มีความจําเป�นอย�างย่ิงในป*จจุบัน ซึ่งเป�นยุคแห�งการแข�งขันไร�พรมแดน (Globalization)  
โดยต�องอาศัยความรู�  ความสามารถของบุคลากร องค�ความรู�และการบริหารจัดการที่ ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป�นป*จจัยสําคัญที่จะช�วยให�องค�กรมีการพัฒนาสู�ความเป�นเลิศได� 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย�  เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545 กําหนดให�องค�การ 
บริหารส�วนตําบล  มีการพัฒนาผู�ได�รับการบรรจุเข�ารับราชการเป�นพนักงานส�วนตําบล ก�อนมอบหมายหน�าทีใ่ห�
ปฏิบัติเพ่ือให�รู�ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน�าที่ของพนักงาน
ส�วนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป�น
พนักงานส�วนตําบลที่ดี โดยองค�การบริหารส�วนตําบล ต�องดําเนินการพัฒนาให�ครบถ�วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เช�น การพัฒนา ด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให�ใช�วิธีการฝJกอบรมในห�องฝJกอบรม การฝJกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได� หากองค�การ
บริหารส�วนตําบลมีความประสงค�จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให�สอดคล�องกับความจําเป�นในการพัฒนาของแต�ละ 
องค�การบริหารส�วนตําบลก็ให�กระทําได� ทั้งน้ี องค�การบริหารส�วนตําบลที่จะดําเนินการจะต�องใช�หลักสูตรที่
คณะกรรมการ พนักงานส�วนตําบล กําหนดเป�นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป�นที่องค�การ
บริหารส�วนตําบลพิจารณา เห็นว�ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส�วนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน�าที่ ให�องค�การบริหารส�วนตําบลสามารถ เลือกใช�วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได� และอาจกระทําได�โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) สํานักงาน คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) องค�การบริหารส�วนตําบลต�นสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการ พนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ร�วมกับองค�การบริหารส�วนตําบลต�นสังกัด หรือองค�การบริหารส�วนตําบลต�นสังกัด ร�วมกับส�วนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได�และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย� ดังกล�าว กําหนดให�องค�การ
บริหารส�วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะทําให�ปฏิบัติหน�าที่ราชการในตําแหน�งน้ันได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ต�องกําหนดตามกรอบของแผนแม�บทการ
พัฒนาพนักงานส�วนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยให�กําหนดเป�น
แผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล มีระยะเวลา 3 ปN ตามกรอบของ แผนอัตรากําลังขององค�การบริหารส�วน
ตําบลน้ัน  ๆ         
   เพ่ือให�สอดคล�องกับแนวทางดังกล�าว องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย�  จึงได�จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ประจําปNงบประมาณ 2561 – 2563 ข้ึน เพ่ือใช�เป�น
แนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป�นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู�บริหาร อีกทั้งยังเป�นการ พัฒนา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหน่ึงด�วย 
 



2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน�า 154) ได�ให�ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ว�าเป�นการดําเนินการให�บุคลากรในหน�วยงานได�มีความรู�ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให�มีความรู�ความสามารถสูงข้ึน ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรน้ันปกติจะมีวัตถุประสงค� 2 ประการ คือ
เพ่ือให�บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู�สึกนึกคิดที่ดีต�อการปฏิบัติงานให�
สูงข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ� (2544, หน�า 83) กล�าวว�า การพัฒนาบคุลากร หมายถึงการดําเนินการ 
เกี่ยวกับการส�งเสริมให�บุคคลมีความรู� ความสามารถ มีทักษะในการทํางานที่ดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ทํางานอันจะเป�นผลให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน การพัฒนาบุคคลเป�นกระบวนการที่จะเสริมสร�าง
และเปลี่ยนแปลงผู�ปฏิบัติงานในด�านต�าง ๆ เช�น ความรู� ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีใน
การทํางานอันจะนําวิธีไปสู�ประสิทธิภาพในการทํางาน 
  เคนนีและรายด� (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล�าวว�า การพัฒนาบุคลากรเป�นวิธีการต�าง 
ๆ ที่ดําเนินการเพ่ือให�ผู�ที่ได�รับการบรรจุเข�าทํางานในองค�กรน้ันอยู�แล�วได�มีความรู� ความเข�าใจ สามารถทํางาน
ในหน�าที่ที่ได�รับมอบหมายได�อย�างเต็มที่ 
  โดยสรปุแล�ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดําเนินการเพ่ือให�บุคลากร ได�รับการพัฒนาความรู�
ความสามารถ เพ่ือให�เหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหน�าทีร่าชการ  
 

 
 

 
 
 

3. วัตถุประสงค ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

3.1 เพ่ือพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�มีสมรรถนะด�านความคิด มุ�งมั่นที่จะเป�นคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให�รู�วิธีคิดอย�างมีระบบ รู�วิธีคิดที่ถูกต�อง มีทักษะในการใช�ความคิด (Conceptual Skills)  
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�มีสมรรถนะด�านมนุษย� มุ�งมั่นที่จะเข�าใจและตระหนักรู�ในคุณค�า
ของตนเองและคุณค�าของผู�อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ�กับผู�อื่น (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย�างมีประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�มีสมรรถนะด�านงาน มุ�งมั่นที่จะเป�นคนเก�ง มีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลชุมแสง และโครงการภายใต�แผนยุทธศาสตร�
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน เพ่ือให�มีความพร�อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ของกระทรวงและยุทธศาสตร�
ของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน�วยงานต�าง ๆ ที่ให�ความร�วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ในส�วนราชการต�าง ๆ ได�อย�างมี
ประสิทธิผล 
 
 
 
  



4. เป'าหมายในการพัฒนา 
 4.1 เป'าหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากร ได�รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู�  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปN 2561 – 2563  ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
 4.2 เป'าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู� ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน�าที่ได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ ในปNงบประมาณ  2561 -2563  เพ่ิมข้ึนร�อยละ 90 จากจํานวนพนักงานที่ได�รับการพัฒนา 

 4.3 เป'าหมายเชิงประโยชน  
  องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก มีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และผลักดันให�การบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  บรรลุตามเปkาหมาย 
 

 
 

 
 
 

 5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  
  องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  ได�แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วน

ตําบล  ประจําปNงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ตามคําสั่งองค�การบริหารส�วนตําบล 546 ที่ /2560  ลงวันที่  
5 กันยายน  2560  ประกอบด�วย   

- นายกองค�การบริหารส�วนตําบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล     กรรมการ 
- รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  กรรมการ  
- หัวหน�าส�วนราชการ    กรรมการ 
- หัวหน�าสํานักปลัด    กรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล                               เลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล�าวข�างต�น  ร�วมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบลของ

บุคลากรในสังกัด  ให�ครอบคลุม ดังน้ี 
 5.1 กําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ

ในการ พัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�มีความสอดคล�องกับตําแหน�งและระดับตําแหน�งในแต�ละสายงาน ที่ดํารง
อยู�ตามกรอบแผน อัตรากําลัง 3 ปN  

  5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต�องได�รับการพัฒนาความรู� ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง หรือหลายหลักสูตรอย�างน�อย ปNละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควร อาจ
ประกอบด�วย  

   (1) หลักสูตรความรู�พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน�าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู� และทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตําแหน�ง  
   (4) หลักสูตรด�านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด�านคุณธรรมและจริยธรรม  

 



  5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได� ตามความจําเป�น และ
ความเหมาะสม อาจประกอบด�วย  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝJกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให�คําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม  

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา ในแต�ละหลักสูตร หรือแต�ละวิธีการ
สําหรับการพัฒนาพนักงานส�วนตําบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล ให�ครอบคลุมโดยคํานึงถึงความ
ประหยัดคุ�มค�า เพ่ือให�การพัฒนาบุคลากรเป�นไปอย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5.5 พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาให�ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จําเป�นต�อการปฏิบัติ
ราชการ ให�กับบุคลากรในสังกัด อย�างน�อยควรประกอบด�วย 

  (1) การมุ�งผลสัมฤทธ์ิ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป�นเลิศ 
  (5) การทํางานเป�นทีม 
 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู�ในองค�กร  KM  (Knowledge Management) ในองค�การบริหาร

ส�วนตําบลเมืองแก  เพ่ือให�เป�นองค�กรแห�งการเรียนรู� (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบ
ค�นหาความรู�ใหม� ๆ ในตัวบุคลากร และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกัน 

  


