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สวนที ่1 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดกําหนดวิสัยทัศน             
พันธกิจ  เปาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคล
กรในความรับผิดชอบ ดังนี ้
วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  

  “รับผิดชอบตอหนาที่  บริการประชาชนดวยความเสมอภาคและโปรงใส” 
 
  รับผิดชอบ : ความรับผิดชอบในหนาที่ของตน  คือรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทํา  รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาการงานในหนาที่  ในความรับผิดชอบของตน  มีความเพียรพยายามปฏิบัติตนในหนาที่โดยไม
ยอทอตอความยากลําบาก  หรือปญหาอุปสรรค  มีความกลา  ความจริงใจที่จะรับผิดชอบ  คือ ความผิด  หรือ
รับความขอบที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  ผูที่ไมรูหนาที่และความรับผิดชอบ  จะทําการสิ่งใดก็ไม
สําเร็จและมักจะโยนความผิดใหบุคคลอื่น เชน เมื่อเรียนไมด ีเรียนไมสําเร็จ  ก็โทษบุคคลอ่ืน เชน ครู อาจารย
สอนไมเขาใจ  โทษความยากจน  ความลําบากยากเข็ญ  หรือโทษบิดามารดาไมใหการสนับสนุน การโยน
ความผิดใหบุคคลอื่นมีเฉพาะในบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบเทานั้น 

  เสมอภาค : เปนมโนทัศนพ้ืนฐานที่สุดเรื่องหนึ่งไมวาจะกลาวในมิติทางการเมืองหรือในทาง
เศรษฐกิจ คนทั่วไปมักสับสนคําวา “เสมอภาค” กับ “เหมือนกัน” (sameness) กลาวคือ คิดวาการรับรอง
ความเสมอภาคของมนุษยเทากับการทําใหมนุษยทุกคนเทากัน จนมักโตแยงวาความเสมอภาคไมมีทางเปนไป
ได จึงควรทําความเขาใจเบื้องตนวาหลักการของความเสมอภาค ไมไดและไมเคยเรียกรองใหมนุษยทุกคนตอง
เหมือนกันหมด เพราะมนุษยยอมแตกตางกันเปนธรรมชาติทั้งโดยชาติพันธุ รูปราง ผิวพรรณ เพศสภาพ บุคลิก 
ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม และอ่ืนๆ 

  โปรงใส : การกระทําการใดๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองคกรที่ผูอื่นสามารถมอง  
เห็นได คาดเดาได และเขาใจได ครอบคลุมถึงทุกการกระทําท่ีเปนผลจากการตัดสินใจของผูบริหาร  
การดําเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชนตาง ๆ เชน การมีระบบงานและข้ันตอนการทํางานที่
ชัดเจน (ซึ่งจะดูไดจาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลักเกณฑประเมินหรือการใหคุณใหโทษที่ชัดเจน การ
เปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางตรงไปตรงมา ความโปรงใสจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบความ
ถูกตอง และชวยปองกันไมใหเกิดการทุจริต รวมทั้งนําไปสูการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันทั้งระหวางผู
ปฏิบัติรวมกันในองคกรเดียวกัน ระหวางประชาชนตอรัฐไปจนถึงระหวางคนในชาติดวยกัน ดังนั้น ทุกองคกรไม
วาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย เพ่ือประชาชนจะไดเขาถึงขอมูลขาวสารได
โดยสะดวก และชวยตรวจสอบความถูกตองในการทํางานได 
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พันธกิจ 

 สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน 

 สงเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมีสวนรวมเพ่ือสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมี
สัมพันธภาพที่ด ี

 สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร อบต.หนองคายทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเปน
ระบบตอเนื่องและทั่วถึง 

 เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ 

 ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อมั่นตนเอง และใหเกิดแกบุคลการในสังกัดทุกหนวยงาน 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 

 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองคายสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge 
Worker) สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ 

 ระบบการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ
พัฒนาบุคลากรของ อบต.หนองคาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

 กระบวนการเรียนรูของบุคลกรสังกัด อบต.หนองคาย มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและ
เผยแพรสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแขง็ (Sternths : S) 

1. ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา มี เครือขายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.           

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในจังหวัดนครราชสีมา 
4. กรมสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางใหพนักงานสวนทองถิ่นไดเขา

รับการฝกอบรมอยางทั่วถึง 
5. บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขยายขนาด

องคกร ปรับขนาดเปนขนาดกลาง และมีแนวโนมท่ีจะจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลในอนาคต 
6. พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน 

จุดออน (Weaknesses : W) 
1. สํานักงานมีความคับแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ 
2. จํานวนพนักงานสวนตําบลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวา

จํานวนบุคลากร 
3. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางบางสวนไมมีความชํานาญในงานที่ปฏิบัต ิ
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โอกาส (Opportunities : O) 

1. องคกรและผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศกึษาดูงาน 
3. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม  

 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
3. พนักงานสวนตําบลขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มากกวาการพัฒนาคน 

ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. กอใหเกิดความสามัคค ี(cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในองคกร 
2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ 
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารเพื่อใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค (Objective) ที่วางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์(result based 
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารที่จะตองบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ที่เกิดข้ึนโดยมีการทํา   cost-
benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบ
กับประโยชนท่ีไดรับ รวมทั้งจัดทําเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual 
scorecards) ที่เชือ่มโยงระดับองคกร (Organization scorecards) 

ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

องคกร (developing and maintaining a quality of work life that makes employment 
the organization desirable) 

4. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 
and strategies to all employees) 

5. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานสวนตําบลไดรับการสงเสริมใหเรียนรูทั้งในและนอกระบบ 
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ความตองการ/ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอ

ความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ตอ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกล
ตัวประชาชน 

3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งไดแกการปฏิบัติ
ราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey) 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร 
1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หนวยงานตางๆในสังกัด อบต.หนองคาย 
1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.หนองคาย 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม 
    2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะดาน) 
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการ
พัฒนากําลังคน 

3.2 แผนงานสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร อบต.หนองคาย 
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1แผนงานดานพัฒนาความรูในองคกร 

*การดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตรกําลังคน อบต.     
หนองคาย 
 
*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเวที
วิชาการขาราชการรูทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 

*จํานวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตรกําลังคน อบต.   
หนองคาย 
 
*จํานวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
ขาราชการรูทันการเปลี่ยนแปลง 

*จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือกําหนดแนวทาง
และการดําเนินงานพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หนองคาย 
 
 
*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรูวิชาการดาน
ตางๆ เปนประจําทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้ง/ป 

1.2 แผนงานจัดทําระบบแผนและประสานการพฒันาระบบราชารหนวยงานตางๆ ในสังกัดอบต.หนองคาย 
*การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 
 
 
*การหาความจําเปน (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

*หนวยงาน/สวนราชการในสังกัด 
อบต.หนองคาย จัดทําแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดปงบประมาณ  
25๖๔-256๖ แลวเสร็จ 
*ทุกสวนราชการ/หนวยงานมีการ
หาความจําเปน(Training Need) 
และมีเอกสารแสดงข้ันตอนการหา
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเพ่ือเปนขอมูล 

*สวนราชการ/หนวยงานสังกัดอบต.หนอง
คายจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 
 
 
*ทุกสวนราชการจัดใหมีการหาความจําเปน
(Training Need)  เบื้องตนในการพัฒนา
บุคลากรและใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด 

* การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

* มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณของทุกสวน
ราชการ/หนวยงาน 
* มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจําป งบประมาณ 
256๔ –256๖ 

* จัดการประชุมสวนราชการ/หนวยงาน
จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
ปงบประมาณ 256๔ – 256๖ 

* การจัดระบบฐานขอมูลบุคลากร 
อบต.หนองคาย 

* มีฐานขอมูลบุคลากรท่ีเปน
ปจจุบัน ครอบคลุมทุกสวน
ราชการ/หนวยงานในสังกัดพ้ืนที่ 
อบต.หนองคาย 

* ทุกสวนราชการ/หนวยงานจัดทําขอมูล
บุคลากรในสังกัดใหเปนปจจุบันครบถวน
และสามารถนํามาปรับใชไดทันที 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร 
- มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน
สังกัด 

- มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน
สังกัดทุกระดับ 
  
 

- ทุกสวนราชการจัดทําขอมูล
บุคลากรในสังกัดใหเปนปจจุบัน
ครบถวนและสามารถนํามาปรับ
ใชไดทันที 

- การเลื่อนขั้นเงินเดือน ขาราชการ
ในสังกัด 

- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการในสังกัด 

- อบต.เลื่อนขั้นเงนิเดือน
ขาราชการทุกระดับในสังกัด 

- การดําเนินการทางวินัย 
 
 

- มีการดําเนินการทางวินัยเมื่อ
พนักงานทําผิดวินัย 
 
 

- นายก อบต. สามารถดําเนินการ
ทางวินัยสําหรับขาราชการทองถิ่น
และบุคลากรในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

1.4 แผนงานพฒันาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ 
- การจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ 

- มีการจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ 

- มีการจัดทําขอมูลขาราชการ
ศึกษาตอ เพื่อรวบรวมเปนขอมูลใน
การใชบุคลากรใหสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ (Put the 
Right man on the Right job) 
นําไปสูการจัดตั้งธนาคารสมอง 
(Think Tank) 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศกึษาตอทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

- มีขาราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาตอในประเทศและ
ตางประเทศตามความตองการของ
องคกร 

- ขาราชการในสังกัดไดศึกษาตอ
ตามความตองการขององคกร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศกึษาดูงาน/ฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและตางประเทศ 

- มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ
การอบรมดูงานกับหนวยงานใน
ตางประเทศ/ภายนอก 

-  มีขาราชการ/บุคลากรที่เขารับ
การรอรมดูงานกับหนวยงาน
ภายนอก ในตางประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.4 แผนงานพฒันาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ 
- การจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ 

- มีการจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ 

- มีการจัดทําขอมูลขาราชการ
ศึกษาตอ เพื่อรวบรวมเปนขอมูลใน
การใชบุคลากรใหสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ (Put the 
Right man on the Right job) 
นําไปสูการจัดตั้งธนาคารสมอง 
(Think Tank) 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศกึษาตอทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

- มีขาราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาตอในประเทศและ
ตางประเทศตามความตองการของ
องคกร 

- ขาราชการในสังกัดไดศึกษาตอ
ตามความตองการขององคกร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศกึษาดูงาน/ฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและตางประเทศ 

- มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ
การอบรมดูงานกับหนวยงานใน
ตางประเทศ/ภายนอก 

-  มีขาราชการ/บุคลากรที่เขารับ
การรอรมดูงานกับหนวยงาน
ภายนอก ในตางประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากร
ตามความจําเปน (หลักสูตร
กลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากร
ในสังกัดหนวยงานตางๆ 
(หลักสูตรเฉพาะดาน) 

- มีการจัดการฝกอบรมสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให
ความรูในลักษณะของการจัดลัก
สูตรตางๆ แกขาราชการและ
บุคลากรในสังกัด ตามความจําเปน
และเปนประโยชนกับหนวยงาน
โดยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจัดทําเปนหลักสูตรกลาง 
 
 
- มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให
ความรูในลักษณะของการจัด
หลักสูตรตางๆ โดยจัดทําเปน
หลักสูตรเฉพาะดาน เชน ดาน
สาธารณสุข ดานการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จัดทําหลักสูตรกลางเพ่ือใหความรู
แกประชาชนและบุคลากรในสังกัด
สวนราชการ/หนวยงานตางๆ 
 
 
 
 
 
 
- สวนราชการ/หนวยงานจัดทํา
หลักสูตรเฉพาะดานเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เปนการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติใหแก
บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ
การพัฒนากําลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสรางเครือขาย
ความรวมมือในการพัฒนา
กําลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร อบต. 

 

- มีการทําแผนการจัดการความรู
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

 
 
 
- มีการทําโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพ้ืนที่  
อบต.หนองคาย 
 
 
 
- มีการจัดทําโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางหนวยงานและ
องคกรภายนอก อบต.หนองคาย 

- จัดใหมีคณะทํางานจัดทําระบบ
การบริหารความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา           
ป 256๔ – 256๔ 
 
- สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานตางๆ ในสังกัดพื้นที่ 
อบต.หนองคาย เปนการแสวงหา
ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหวางหนวยงานตางๆ 
 
- จัดใหมีการจัดทําโครงการความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานและองคกรภายนอก 
อบต.หนองคาย เพ่ือเปนการแสดง
ความรวมมือและสรางเครือขาย
การพัฒนาบุคลากร 

 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ และแนวทางการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใชเปนเครื่องมือวัตความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี ้

 
6.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะดําเนินการดังนี้ 
 1) ใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่ 
วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยมีผังโครงสรางองคกรและการบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 
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 รูปท่ี 6.1  แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

 

1. ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางานตอ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย และผูบริหาร
ระดับสูง เปนประจําทุก 6 เดือน 

2. เพ่ือใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายดําเนินการไป
ตามแผนแมบทฯ  ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงตองดําเนินการตอไป 

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายที่สองคลองกับแผนยุทธศาสตรฯ เพ่ือเกิด
ความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน 

4. สรางความเขาในแกผูเก่ียวของทุกสวนราชการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ยอมรับและนําแผนไปสูการ
ปฏิบัต ิ

ปลัด อบต.หนองคาย  
 (CKO) 

งานบริหารงานบุคคล 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

นายก อบต.หนองคาย 
(CEO) 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 

สํานักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองชาง 
 

กองการศึกษาฯ 
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6.2 การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผนแมบทฯ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการวัดประสิทธิผลของแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา (Output) 

  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ 
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สวนที่ 2  
หลักการและเหตุผล 

 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การบริหารจัดการ
ยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน 
เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร เพื่อใหบุคลากรในองคกรมีการพัฒนาความรู ท่ีมีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการ ความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม 
 

     ๑.๒ พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ”์ 

  ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เสยีใหม จากที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน 
เนนการสรางความคิดใหม ๆ  ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับนี้  จึงกําหนดเปนหลักการวา  สวนราชการตองมีการพัฒนาความรู  เพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. การสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”  
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๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา 
  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล          
กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่  

                    เพ่ือใหเปนการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรขึ้น  โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลและจัดทําให
ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝายการเมือง  และพนักงานจาง 
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สวนที่ 3  
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงคของการพัฒนา 
 

๑. เพ่ือนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบล 
๒. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคดิในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  

ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
๓. เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากที่สุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

              ๑. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
              ๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
              ๓. ดานการบริหาร 
              ๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว 
              ๕. ดานศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม 

เปาหมายของการพัฒนา 

 ๑.  การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นและผูบริหาร 
๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 ๒. การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา 
 ๓. การพัฒนาพนักงานจาง 
 ๔. การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
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สวนที่ 4   
หลักสูตรการพัฒนา 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕6๔-256๖) 

    ๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ๑. หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต. หรือหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 
     ๒. หลักสูตรเก่ียวกับรองนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 
     ๓. หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

๔. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 
๕. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๖. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๗. หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการสภาฯ อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

     ๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
 ๑. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานทองถิ่นหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 2. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/ผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

     3. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง/ผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 
 4. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานทั่วไป/หัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 5. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานการศึกษา/ผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 
 6. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 7. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 ๘. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 ๙. หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 1๐.หลักสูตรนกัปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 1๑.หลักสูตรนายชางไฟฟาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

1๒.หลักสูตรนายชางโยธาหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
1๓.หลักสูตรนักวิชาการคลังหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
1๔.หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
1๕.หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 
1๖.หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 
๑๗.หลักสูตรครูผูดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 
๑๘.หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 
๑๙.การสงเสริมสนับสนุนการศกึษาระดับปริญญาตรี 
๒๐.การสงเสริมสนับสนุนการศกึษาระดับปริญญาโท 

          2๑เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานสวนตําบลและบุคลากร อบต.หนองคาย 
          2๒.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนตําบลและผูทําทองที่ ทองถิ่น 

2๓. หลักสูตรการจัดทํางบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
2๔.หลักสูตรการจัดทําแผนที่ภาษีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 



 
สวนท่ี 5 

วิธีการพฒันาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

(แผนพฒันาบุคลากร พ.ศ.๒๕6๔-256๖) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
๑.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป ๒๕6๔ 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕6๕ 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕6๖ 
(จํานวน 

คน) 

อบต.
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 

หลักสตูรเก่ียวกับนายก อบต.หรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรเก่ียวกับรองนายก อบต.หรือ 
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต. 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรเก่ียวกับประธาน/รองประธาน 
สภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรเก่ียวกับสมาชิกสภาอบต.หรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหมีทักษะ ความรูและ
ความเขาใจในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหมีทักษะ ความรูและ
ความเขาใจในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหมีทักษะ ความรูและ
ความเขาใจในการบริหารงานมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือพัฒนาระบบทํางานของประธานสภา 
หรือรองประธานสภา ใหมีความรู ทักษะ 
ความรูและความเขาใจในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานของ ส.อบต.ใหมี
ทักษะ ความรูและความเขาใจในการทํางานมาก
ยิ่งข้ึน 

นายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับ
การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
รองนายก อบต. ไดรบัการฝกอบรม/
พัฒนาความรู ๑ ครั้ง/ป 
 
เลขานุการนายก อบต. ไดรับการ
ฝกอบรม/พัฒนาความรู ๑ ครั้ง/ป 
 
ประธานสภาหรือรองประธานสภา
ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
สมาชิก อบต.ไดรับการฝกอบรม 
๑ ครัง้/ป 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

 / 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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(แผนพฒันาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕6๖) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย    อาํเภอประทาย    จังหวัดนครราชสมีา 

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป ๒๕๖๔ 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕๖๕ 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕6๖ 
(จํานวน 

คน) 

อบต.
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๖ 
 
 

๗ 

หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานทองถ่ิน
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/
ผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 
 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง/
ผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวของ 
หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานทั่วไป/
หัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 
หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
การศึกษา/ผูอํานวยการกองการศกึษา
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
หลักสตูรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 

  

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนาสวน
งานแตละสวน ไดมีความรู ทักษะความเขาใจ ใน
การบริหารงาน ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ 
แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

 / 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 

-17- 



-๑8- 
(แผนพฒันาบุคลากร พ.ศ.๒๕6๔-256๖)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป ๒๕6๔ 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕6๕ 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕6๖ 
(จํานวน 

คน) 

อบต.
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๘ 
 
 

๙ 
 
 

๑๐ 
 
 

๑๑ 
 
 

๑๒ 
 
 

๑๓ 
 
 

๑๔ 
 
 

๑๕ 

หลักสตูรนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรนักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือหลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรนายชางโยธาหรือหลักสตูรอ่ืนที่
เก่ียวของ 
 
หลักสตูรนักวิชาการคลังหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรนักวิชาการจดัเก็บรายไดหรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรเจาพนักงานพัสดุหรือหลกัสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 / 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 



-๑9- 
 

(แผนพฒันาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕6๖)   
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป ๒๕๖๔ 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕๖๕
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕6๖ 
(จํานวน 

คน) 

อบต.
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๑๖ 
 
 

๑๗ 
 
 

๑๘ 
 

 
 

หลักสตูรนักวิชาการศึกษาหรือหลกัสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรครูผูดูแลเด็กเล็กฯ หรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
  

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตัิงานไดดียิ่งขึ้น 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
 
 
 

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

 / 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-20- 
 

(แผนพฒันาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕6๖) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ 

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป ๒๕6๔ 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕6๕ 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕6๖ 
(จํานวน 

คน) 

อบต.
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๑๙ 
 
 

2๐ 
 
 
 

2๑ 
 

 
 

2๒ 
 
 
 

2๓ 
 
 

2๔ 

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 
การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
 
 
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
พนักงานสวนตําบลและบุคลากร อบต.
หนองคาย 
 
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมขาราชการ 
พนักงานสวนตําบลและผูทําทองที ่
ทองถ่ิน 
 
หลักสตูรการจัดทํางบประมาณระบบ  
e-Laass หรือหลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
หลักสตูรการจัดทําแผนที่ภาษีหรือ
หลักสตูรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เพ่ือพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะความรูการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิราชการ อปท.ใหแก
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานพนักงานจาง
และผูทีเ่กี่ยวของ 
เพ่ือสงเสริมการทํางานเปนทีม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและเจาหนาที ่
ของ อบต.หนองคาย 
 
เพ่ือเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณตาม
มาตรฐานของ อปท. 
 
เพ่ือจัดทําแผนที่ภาษตีามนโยบายภาครัฐ 
 
 

พนักงานสวนตําบล ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 
 
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ลูกจางประจํา พนักงานจางฯลฯอบรม 
และศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ป 
 
บุคลากรไดรับการอบรม และศึกษา 
ดูงานการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม
ของพนักงาน ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๖0 
 
 
 

๖0 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๖0 
 
 
 

๖0 
 

 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๖0 
 
 
 

๖0 
 

 
 

๑ 
 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
/ 

 
 



 
 
 
 

-21- 
 

แผนการดําเนินการพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 
6๓ 

พ.ย.
6๓ 

ธ.ค.
6๓ 

ม.ค.
6๔ 

ก.พ.
6๔ 

ม.ีค.
6๔ 

เม.ย.
6๔ 

พ.ค.
6๔ 

ม.ิย.
6๔ 

ก.ค.
6๔ 

ส.ค.
6๔ 

ก.ย.
6๔ 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน - 
 

             

2 ประชุม มอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนนิงาน - 
 

             

3 สนับสนนุใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทุกคน 

อบต.              

4 สนับสนนุใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน
ในหนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร 

อบต.              

5 จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดงูานเพ่ิมประสิทธิภาพการให
พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบริหาร 

อบต.              

6 กําหนดแนวทางปฏบิัติใหพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ สรปุความสาํคัญเสนอผูบังคบับัญชา
ตามลําดับและสรปุกําหนดใหพนักงานทุกคนไดรบัทราบ
รวมกัน 

 
- 

             

7 สนับสนนุใหบุคลากรเพิ่มคุณวฒุิหลักสตูรปริญญาตร/ี
ปริญญาโท 

 
- 

             

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม 
อสม. กลุม อปพร. และประชาคมหมูบาน 

อบต.              

 
 
 



 
 

-22- 
แผนการดําเนินการพฒันา  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 

6๔ 
พ.ย.
6๔ 

ธ.ค.
6๔ 

ม.ค.
6๕ 

ก.พ.
6๕ 

ม.ีค.
6๕ 

เม.ย.
6๕ 

พ.ค.
6๕ 

ม.ิย.
6๕ 

ก.ค.
6๕ 

ส.ค.
6๕ 

ก.ย.
6๕ 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน - 
 

             

2 ประชุม มอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนนิงาน - 
 

             

3 สนับสนนุใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทุกคน 

อบต.              

4 สนับสนนุใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน
ในหนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร 

อบต.              

5 จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดงูานเพ่ิมประสิทธิภาพการให
พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบริหาร 

อบต.              

6 กําหนดแนวทางปฏบิัติใหพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ สรปุความสาํคัญเสนอผูบังคบับัญชา
ตามลําดับและสรปุกําหนดใหพนักงานทุกคนไดรบัทราบ
รวมกัน 

 
- 

             

7 สนับสนนุใหบุคลากรเพิ่มคุณวฒุิหลักสูตรปริญญาตร/ี
ปริญญาโท 

 
- 

             

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม 
อสม. กลุม อปพร. และประชาคมหมูบาน 

อบต.              

 
 
 
 
 
 



 
 

-23- 
แผนการดําเนินการพฒันา  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 

6๕ 
พ.ย.
6๕ 

ธ.ค.
6๕ 

ม.ค.
6๖ 

ก.พ.
6๖ 

ม.ีค.
6๖ 

เม.ย.
6๖ 

พ.ค.
6๖ 

ม.ิย.
6๖ 

ก.ค.
6๖ 

ส.ค.
6๖ 

ก.ย.
6๖ 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน - 
 

             

2 ประชุม มอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนนิงาน - 
 

             

3 สนับสนนุใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทุกคน 

อบต.              

4 สนับสนนุใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน
ในหนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร 

อบต.              

5 จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดงูานเพ่ิมประสิทธิภาพการให
พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบริหาร 

อบต.              

6 กําหนดแนวทางปฏบิัติใหพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ สรปุความสาํคัญเสนอผูบังคบับัญชา
ตามลําดับและสรปุกําหนดใหพนักงานทุกคนไดรบัทราบ
รวมกัน 

 
- 

             

7 สนับสนนุใหบุคลากรเพิ่มคุณวฒุิหลักสูตรปริญญาตร/ี
ปริญญาโท 

 
- 

             

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม 
อสม. กลุม อปพร. และประชาคมหมูบาน 

อบต.              

 



-24- 
 

สวนที่ 6 
 งบประมาณในการดําเนินการพฒันา(ฝายการเมือง) 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕6๔-256๖ ) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕6๔ ๒๕6๕ ๒๕6๖ 
๑ หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต. 

หรือหลักสูตรที่เก่ียวของ     
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

อบต.หนองคาย 
๒ หลักสูตรเก่ียวกับรองนายก 

อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๓ หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการ
นายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๔ หลักสูตรประธานสภา อบต. 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๕ หลักสูตรรองประธานสภา อบต.
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๖ หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๗ หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการสภา 
อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-25- 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา(ปลัด/รองปลัด/สํานักปลัด) 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕6๔-256๖ ) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕6๖ 
1 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงาน

ทองถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

อบต.หนองคาย 
๒ หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงาน

ทั่วไป/หัวหนาสํานักปลัดหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๓ หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๔ หลักสูตรนกัพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๕ หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๖ หลักสูตรนักปอกันบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๗ เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
พนักงานสวนตําบล และบุคลากร 
อบต.หนองคาย 

สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๘ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ 
พนักงานสวนตําบลและผูทําทองที่ 
ทองถิ่น 

   สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

๙ หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

   สํานักปลัด 
อบต.หนองคาย 

 รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๖- 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา(กองคลัง) 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕6๔-256๖ ) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕6๖ 
๑ หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/

ผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองคลัง 
อบต.หนองคาย 

๒ หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

กองคลัง 
อบต.หนองคาย 

๓ หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายไดหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

กองคลัง 
อบต.หนองคาย 

๔ หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอ่ืน
ที่เก่ียวของ 

กองคลัง 
อบต.หนองคาย 

๕ หลักสูตรการจัดทํางบประมาณระบบ  
e-Laass หรือหลักสูตรอ่ืนทีเ่ก่ียวของ 

กองคลัง 
อบต.หนองคาย 

๖ หลักสูตรการจัดทําแผนที่ภาษีหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 

กองคลัง 
อบต.หนองคาย 

๗ หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

กองคลัง 
อบต.หนองคาย 

 รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๗- 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา(กองชาง) 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕6๔-256๖ ) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕6๖ 
๑ หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง/

ผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองชาง 
อบต.หนองคาย 

2 หลักสูตรนายชางโยธาหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

กองชาง 
อบต.หนองคาย 

๓ หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

กองชาง 
อบต.หนองคาย 

 รวม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
 

งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา(กองการศึกษาฯ) 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕6๔-256๖ ) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕6๖ 
๑ หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงาน

การศกึษา/ผูอํานวยการกองการศึกษา
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 
อบต.หนองคาย 

๒ หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.หนองคาย 

๓ หลักสูตรครูผูดูแลเด็กเล็กฯ หรือ
หลักสูตรอืน่ที่เก่ียวของ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.หนองคาย 

๔ หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.หนองคาย 

 รวม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  
 

 
 
 
 
 
 



-2๘- 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา(หนวยตรวจสอบภายใน) 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕6๔-256๖ ) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕6๖ 
๑ หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงาน

การศกึษา/ผูอํานวยการกองการศึกษา
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 
อบต.หนองคาย 

๒ หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.หนองคาย 

๓ หลักสูตรครูผูดูแลเด็กเล็กฯ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.หนองคาย 

๔ หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.หนองคาย 

 รวม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๙- 

สวนที่ 7 
 การติดตามประเมินผล 

 

องคกรติดตามและประเมินผลแผนพฒันาบุคลากร 
 

           ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย  ประกอบดวย  

๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                     กรรมการ 
๓. หัวหนาสวนทุกสวน                                 กรรมการ 
๕. หัวหนาสํานักปลัด                กรรมการ/เลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร 
กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นที่เก่ียวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

การติดตามและประเมินผล 
 ๑. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน 

๗ วันทําการ นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

๒. ใหผูบังคบับัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตาม ขอ ๑ 

๓. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให
เหมาะสมกับความตองการตอไป 

๔. ผูบังคบับัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ 
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประจําป โดย Local Performance Assessmemt: LPA ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอย
กวารอย 60



  
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
ที่  ๑๖๗/256๓ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   
ปงบประมาณ  พ.ศ.256๔ – 256๖ 

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

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
 การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 2545  ขอ 270 จึงขอแตงตั้ง
 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ดังนี ้

  1.  นายอาจ  จิตจัง  นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธาน 
 ๒.  นายนพดล  แกวคุณ     รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  กรรมการ 
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    
 ๓.  นางสุรีภรณ โพยนอก  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รักษาราชการแทน 
     ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 

๔.  นายสุรัตน นามบุตร  ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 
๕. นางณัฐณิชา หานะพันธ ผูอํานวยการกองการศกึษาฯ  กรรมการ 

 ๖.  นางวิชชุดา เกตุแกว  หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ/เลขานุการ 
 ๗.  นายประเดิมชัย  รัจเจริญ นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เพ่ือเพิ่มความรู ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากร  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒   กันยายน  พ.ศ. 256๓ 

         

          อาจ  จิตจัง 
            (นายอาจ  จิตจัง) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
เรื่อง  การใชแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

……………………………. 
 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองคกรและเพื่อใหเปนไปตาม            
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  และเพ่ือใหเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชการสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน หมวดที่ ๑๒  สวนที่ ๓ 
การพัฒนาบุคลากร ขอ ๒๖๙  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง  ๓ ป ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย  และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝายการเมือง  และพนักงานจาง  ดังนั้น  องคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑    ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
         อาจ  จิตจัง 
                (นายอาจ  จิตจัง) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพฒันาพนักงานสวนตําบล   
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖) 

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓ 
วันท่ี  ๒๕  กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  
................................................. 

ผูมาประชุม                    
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น.  

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

 

นายอาจ จิตจัง 

นายนพดล  แกวคุณ 

นางสุรภีรณ โพยนอก 

นายสุรัตน นามบุตร 

นางณัฐณิชา หานะพันธ 

นางวิชชุดา เกตุแกว 

นายประเดมิชัย  รัจเจริญ 

 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ /เลขานุการ 

กรรมการ /เลขานุการ 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  เม่ือที่ประชุมพรอมแลว  นายอาจ จิตจัง  ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)   เปนประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ   - แจงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล   
 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖)  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  

ที่  ๑๖๗/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให เปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลตําบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๔๕ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป  (ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ดังนี้ 

 

๑. นายอาจ จิตจัง  นายก อบต.         ประธานกรรมการ 
๒. นายนพดล  แกวคุณ  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
๓. นางสุรีภรณ โพยนอก   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการรักษาราชการแทน 
    ผูอํานวยการกองคลัง       กรรมการ  
๔. นายสุรัตน นามบุตร  ผูอํานวยการกองชาง       กรรมการ 

 ๕. นางณัฐณิชา หานะพันธ ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ    กรรมการ 
       /๖. นางวิชชุดา... 



-๒- 
๖. นางวิชชุดา เกตุแกว   หัวหนาสํานักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายประเดิมชัย รัจเจริญ นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มติที่ประชุม     - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  -  ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  -  การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖)   
  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลท่ีกําหนดหลักเกณฑในการพัฒนา  
  บุคลากรทองถิ่น  ตองมีการพัฒนาครอบคลุมท้ัง  ๕  ดาน ไดแก 

๑.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
๓.  ดานการบริหาร ไดแกรายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
๕.  ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 

-  ใหนางวิชชุดา เกตุแกว ซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ    เปนผูชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)    

นางวิชชุดา เกตุแกว - การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖) นั้น 
หัวหนาสํานักปลัด จะตองมีความสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  

และขอบัญญัติฯ ขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นมีการพัฒนาทั้งองคกรและตอเนื่อง จึงรางโครงการฝกอบรม/พัฒนา
บุคลากร  ใหคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลพิจารณาและแกไข
เพ่ิมเติมโครงการใหเหมาะสมกับองคกรโดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. หลักสูตรเก่ียวกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๒. หลักสูตรเก่ียวกับรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๓. หลักสูตรเก่ียวกับหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๔. หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกองคลัง 
๕. หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกองชาง 
๖. หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗. หลักสูตรเก่ียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๘. หลักสูตรเก่ียวกับนักทรัพยากรบุคคล 
๙. หลักสูตรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชน 
๑๐. หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษา 
๑๑. หลักสูตรเก่ียวกับนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๒. หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการ 
๑๓ หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการคลัง 
๑๔.หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได 
๑๕. หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานพัสดุ 
      /๑๖. หลักสูตร... 



 
-๓- 

๑๖. หลักสูตรเก่ียวกับนายชางโยธา 
๑๗. หลักสูตรเก่ียวกับครูผูดูแลเด็ก 
๑๘. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
๑๙. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒๐. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

                     ๒๑. หลักสูตรสงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
        ๒๒. หลักสูตรการพัฒนาระบบ e - laas ใหมีประสิทธิภาพ 
        ๒๓. หลักสูตรเก่ียวกับการจัดทําแผนที่ภาษี 
   ๒๔. หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ เปนไปตามเอกสารท่ีแนบ
มาพรอมนี้  

มติที่ประชุม      - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากรและ 
งบประมาณ เปนไปตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้  

 
 

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องอื่น ๆ 
      -  ไมมี  - 
 

ปดประชุมเวลา    ๑๒.๓๐  น. 
 
   ลงชื่อ      ประเดิมชัย  รัจเจริญ  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายประเดิมชัย  รัจเจริญ)  
       กรรมการ /ผูชวยเลขานุการ 
 
 

   ลงชื่อ       อาจ  จิตจัง  ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        ( นายอาจ  จิตจัง ) 
                    ประธานกรรมการ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
เรื่อง   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

……………………………. 
 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดประมวล
ขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ พนักงาน ลูกจางในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของ ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางในองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติ ไดแก 
             ๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ 
           ๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
                ๓. พึงบริการประชาชนดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี ไมยึดประโยชน 
ของประชาชนเปนหลัก 
              ๔. พึงบริการประชาชนดวยผลลัพธอยางคุมคา 

๕. พึงบริการประชาชนดวยทักษะความรู ความสามารถ และพัฒนาตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงขอประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง ๕ 
ประการเปนมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรมที่ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย  ตองถือปฏิบัติตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

       
 

   อาจ  จิตจัง 
     (นายอาจ  จิตจัง ) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 
 
 
 


