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คำานำา

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 )  ของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบล   หนองแวง ฉบับน้ี  จัดทำาข้ึนภายใตก้รอบยุทธศาสตร์และ
แผนอัตรากำาลัง  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 )  โดยได้จัดให้มีการประชุม
สัมมนาผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากทุกสว่นราชการ
ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง  ซ่ึงทำาให้ได้ขอ้มูลท่ีสามารถนำามาใชใ้นการ
จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการท่ีเป็นระบบ  ได้แก ่ การวเิคราะหภ์าระ
งานเพ่ือประกอบการวเิคราะหอั์ตรากำาลัง  การส ำารวจความตอ้งการฝึกอบรมของ
บุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ี  ขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะจาก
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนขอ้สรุปจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรอยา่งเป็นรูปธรรม

        
คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง หวังเป็นอยา่งยิง่วา่ 

หากได้ดำาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรน้ีแลว้ บุคลากรขององคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลหนองแวง  จะเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน สามารถ
สร้างผลงานท่ีดีมีมาตรฐานให้แกอ่งคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง ได้               
จึงขอขอบคุณผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งและจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร  ( พ.ศ. 2561 – 
2563 ) ไว ้ณ ท่ีน้ี

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง
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สว่นท่ี ๑
หลักการและเหตุผล

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร

๑.๑ ภาวการณ์เปล่ียนแปลง
ภายใตก้ระแสแหง่การปฏิรูประบบราชการ  และการเปล่ียนแปลงด้าน

เทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม ่ ผูน้ำาหรือผูบ้ริหารองคก์ารตา่งๆ  ตอ้งมีความ
ต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตา่งๆ    โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร   การปรับเปล่ียนวธีิคิด  วธีิการทำางาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม ่ๆ   และนำาระบบมาตรฐานในระดับตา่ง ๆ มาพัฒนาองคก์าร   ซ่ึงนำาไป
สูแ่นวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองคก์าร    เพ่ือให้องคก์ารสามารถ
ใชแ้ละพัฒนาความรู้  ท่ีมีอยูภ่ายในองคก์ารได้อยา่งมีประสทิธิภาพและปรับเปล่ียน
วทิยาการความรู้ใหมม่าใชกั้บองคก์ารได้อยา่งเหมาะสม

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชกฤษฎีกาว ่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังน้ี

“สว่นราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในสว่นราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องคก์ารแหง่การเรียนรู้อยา่งสมำา่เสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลขา่วสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านตา่ง ๆ เพ่ือนำามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบัติราชการได้อยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสมตอ่สถานการณ์ รวมทัง้ตอ้งสง่เสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวสัิยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของขา้ราชการในสังกัด ให้
เป็นบุคลากรท่ีมีประสทิธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทัง้น้ี เพ่ือประโยชน์ในการ



ปฏิบัติราชการของสว่นราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์”

“ในการบริหารราชการแนวใหม ่สว่นราชการจะตอ้งพัฒนาความรู้ความ
เช่ียวชาญให้เพียงพอแกก่ารปฏิบัติงาน ให้สอดคลอ้งกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็วและสถานการณ์ของตา่งประเทศท่ีมีผลกระทบตอ่ประเทศไทย
โดยตรง  ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม ่   จากการท่ียึดแนวความคิดวา่ตอ้งปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนท่ีวางไว ้  ตัง้แตอ่ดีตจนตอ่เน่ืองถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม ่ๆ 
ตามวชิาการสมัยใหมแ่ละนำามาปรับใชกั้บการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับน้ีกำาหนดเป็นหลักการวา่ สว่นราชการตอ้งมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้
มีลักษณะเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู้อยา่งสมำา่เสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี

๑.  ตอ้งสร้างระบบให้สามารถรับรู้ขา่วสารได้อยา่งกวา้งขวาง
๒.  ตอ้งสามารถประมวลผลความรู้ในด้านตา่ง ๆ เพ่ือนำามาประยุกตใ์ชใ้น

การปฏิบัตริาชการได้อยา่งถูกตอ้ง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป

๓.  ตอ้งมีการสง่เสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวสัิยทัศน์และ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของขา้ราชการ เพ่ือให้ขา้ราชการทุกคนเป็นผูมี้ความรู้ ความ
สามารถในวชิาการสมัยใหมต่ลอดเวลามีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด
ประสทิธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

๔.  ตอ้งมีการสร้างความมีสว่นร่วมในหมูข่า้ราชการให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกันและกัน เพ่ือการนำามาพัฒนาใชใ้นการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิด
ประสทิธิภาพ”



- ๒ -

๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม
ตาม คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดนครพนม   เร่ือง หลัก

เกณฑแ์ละเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล ลงวันท่ี  19
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ในหมวดท่ี ๑๒ การบริหารงานบุคคล  สว่นท่ี ๓ การพัฒนา
พนักงานสว่นตำาบล  ได้กำาหนดให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลมีการพัฒนาพนักงาน
สว่นตำาบล   กอ่นมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี  โดยผูบั้งคับบัญชาตอ้งพัฒนา  ๕  ด้าน
ดังน้ี

๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแตล่ะตำาแหน่ง
๓.  ด้านการบริหาร
๔.  ด้านคุณสมบัติสว่นตัว
๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดนครพนม  เร่ือง 
หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล ลงวันท่ี 
19  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ขอ้ ๒๖๙ - ๒๗๕  จึงได้จัดทำาแผนพัฒนาข้ึน  โดยจัด
ทำาให้สอดคลอ้งกับแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง  
และจัดทำาให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานสว่นตำาบล และพนักงานจา้งของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร
การวเิคราะหบุ์คลากร ( Personal Analysis) ใชห้ลักการ

วเิคราะหแ์บบ SWOT ซ่ึงเป็นการวเิคราะหแ์บบเดียวกับการวางแผนพัฒนา
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลท่ีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่นกำาหนดไว ้เพ่ือให้การ
อา่นผลการวเิคราะหเ์ป็นไปในทางเดียวกันและเขา้ใจได้งา่ย

จุดแข็ง (Strengths)Strengths)) จุดอ่อน (Strengths)Weaknes)s)es))
1.  มีการกำาหนดสว่นราชการเหมาะสม
กับงานท่ี
     ปฏิบัติ
2.  สง่เสริมให้มีการใชร้ะบบ
สารสนเทศ และ IT 
     ให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 
3.  มีการพัฒนาศกึษาหาความรู้เพิ่ม
เติม

๑.  การปฏิบัติงานภายในสว่นราชการ
และระหวา่งภาค     
     สว่นราชการยังขาดความเช่ือมโยง
เก้ือหนุนซ่ึงกัน
     และกัน
๒.  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานยังขาดความรู้ท่ี
เป็นระบบและ 
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓.  เจา้หน้าท่ีมีความตระหนักในหน้าท่ี
และความ 
     รับผิดชอบตอ่งานท่ีปฏิบัติคอ่นขา้ง
น้อย



๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองคก์ร และ
พัฒนาแนวคิด 
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ
ให้เกิดสิง่จูงใจ  
     และขวัญกำาลังใจ ท่ีจะทำาให้
ขา้ราชการและ
     เจา้หน้าท่ีทุม่เทกำาลังกายและความคิด
ในการ
     ปฏิบัติงาน
๕.  ทำางานในลักษณะใชค้วามคิดสว่นตัว
เป็นหลัก
6.  มีจำานวนเจา้หน้าท่ีไมเ่พียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

- ๓ –

โอกาส (Strengths)Opportunities)) ภัยคุกคาม(Strengths)Threats))

1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี  
2. มีความคุน้เคยกันทัง้หมดทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นท่ีอยูใ่นเขต  อบต. 

ทำาให้รู้สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของ
ประชาชนได้ดี

4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
ปริญญาตรีปริญญาโทเพิ่มข้ึน 

๑.  ระเบียบกฎหมายไมเ่อ้ือตอ่การปฏิบัติ
งาน
๒.  กระแสความนิยมของตา่งชาติมีผลก
ระทบตอ่
     คุณภาพชีวติของประชาชน
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ
๔.  บุคลากรมีภาระตอ้งดูแลครอบครัว 

และตอ่สูปั้ญหาเศรษฐกิจ ทำาให้มีเวลา
ให้ชุมชนจำากัด

5.  มีงานฝากจากหน่วยงานอ่ืนคอ่นขา้ง
เยอะ

การวิเคราะห์ในระดับองคก์ร

จุดแข็ง (Strengths)Strengths)) จุดอ่อน (Strengths)Weaknes)s)es))
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไมต่อ้งการ

ยา้ยท่ี
2. การเดินทางสะดวกทำางานเกิน

1. ขาดความกระตือรือร้น
2. มีภาระหน้ีสนิทำาให้ทำางานไมเ่ตม็ท่ี
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง



เวลาได้
3. อยูใ่นวัยทำางานสามารถรับรู้และ

ปรับตัวได้เร็ว
4. มีความรู้เฉล่ียระดับปริญญาตรี
5. ผูบ้ริหารระดับหน่วยงานมีความ

เขา้ใจในการทำางานสามารถสนอง
ตอบนโยบายได้ดี

6. มีระบบบริหารงานบุคคล

วชิาชีพ
4. พ้ืนท่ีพัฒนากวา้ง ปัญหามากทำาให้บาง

สายงานมีบุคลากรไมเ่พียงพอหรือไมมี่  
เชน่  นักวชิาการเกษตร  นักวชิาการ
สาธารณสุข  

5. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นงาน
บริการสาธารณะบางประเภทไมมี่/ไมพ่อ

6. สำานักงานแคบ ขอ้มูลเอกสารตา่ง ๆ
ส ำาหรับใชอ้า้งอิงและปฏิบัติมีไมค่รบ
ถว้น

โอกาส (Strengths)Opportunities)) ภัยคุกคาม(Strengths)Threats))
๑.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอ่การพัฒนา
และการแขง่ขัน
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสง่
เสริมการ   
     ปกครองทอ้งถิ่นสนับสนุนการ
พัฒนาพนักงาน
     สว่นตำาบลด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
     สารสนเทศ
๓.  อัตราการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
๔.  ประชาชนให้ความสนใจตอ่การ
ปฏิบัติงานของ

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น     

1. มีระบบอุปถัมภแ์ละกลุม่พรรคพวก
จากความสัมพันธแ์บบ เครือญาติ ใน
ชุมชน การดำาเนินการทางวนัิยเป็นไปได้
ยากมักกระทบกลุม่ญาติพ่ีน้อง  

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบาง
สายงานความรู้ท่ีมีจ ำากัดทำาให้ตอ้ง
เพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ทำางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบล      

3.งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับ
พ้ืนท่ี        จ ำานวนประชากร และภารกิจ



- ๔–

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร

โครงสร้างปัจจุบัน



 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหมข่ององคก์ารบริหารสว่นตำาบล
หนองแวง จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีสว่นร่วมและใชร้ะบบเปิด   
โดยบุคลากรสามสว่นท่ีตอ้งสัมพันธกั์นเพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการทำาหน้าท่ีวางแผนอัตรากำาลัง สรรหาทัง้การบรรจุแตง่ตัง้ การ
โอนยา้ย และประเมินผลเพ่ือการเล่ือนระดับตำาแหน่ง การพิจารณาความดี
ความชอบ และการตอ่สัญญาจา้ง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบลหนองแวงท่ีจะปรับปรุงจึงเป็นดังน้ี

- ๕ -

นายกองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล

หัวหน้าหน่วย
งานจัดทำาแผน 
ควบคุมกำากับ

ดูแล

ผูป้ฏิบัติงานมี
ความรู้เขา้ใจงาน

ท่ีทำา

สัง่การ/กำาหนดราย
ละเอียด

ควบคุมตรวจสอบให้
เป็นไป

ตามระเบียบแลว้
รายงาน

นายกองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล

น

ทำางานตามคำาสัง่
ฝึกฝนพัฒนาด้วย
ตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

สัง่การ 
/วางแผน/วนิิจฉัย

  

ประเมิน
ผล



วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล

“ภายในปี ๒๕๕ 8-2560  บุคลากรขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล
หนองแวง  จะมีความก้าวหน้าม่ันคงในชีวติ  มีความรู้ความสามารถ  มีความ
ชำานาญการในหน้าท่ี  มีอัธยาศัยเตม็ใจให้บริการประชาชน และประชาชนตอ้ง
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หน้าท่ี ”

     นายกองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล หัวหน้าหน่วยงาน

จัดทำาแผน ควบคุม
กำากับดูแล
สนับสนุน

ผูป้ฏิบัติงานมีความ
รู้เขา้ใจงานท่ีทำา

สง่เสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทำางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนา
ตนเองสนอง
ยุทธศาสตร์ได้

สัง่การ ติดตามตรวจ
สอบ
ให้ความเป็นธรรม

      คณะกรรมการ

วางแผนอัตรากำาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน



สว่นท่ี ๒
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพัฒนา

๒.๑  วัตถุประสงค์
๑.  เพ่ือนำาความรู้ท่ีมีอยูภ่ายนอกองคก์รมาปรับใชกั้บองคก์ารบริหารสว่น

ตำาบลหนองแวง
๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการทำางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด 

และการพัฒนาตนเอง 
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง

๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง  ปฏิบัติงาน
อยา่งมีประสทิธิภาพและ
               ประสทิธิผลมากท่ีสุด

๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทอ้งถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานดังน้ี

๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแตล่ะตำาแหน่ง  
๓.  ด้านการบริหาร
๔.  ด้านคุณสมบัติสว่นตัว
๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม

๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา
๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

บุคลากรในสังกัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง ประกอบด้วย 
๑.๑  การพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น คณะผูบ้ริหาร
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกทอ้งถิ่น  สภาองคก์ารบริหารสว่นตำาบล
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น พนักงานสว่นต ำาบล/ลูกจา้ง

ประจำา 
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น พนักงานจา้ง
๑.๕  การพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น ในการสง่เสริมให้ได้รับการ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงข้ึน
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

บุคลากรในสังกัดองคก์รบริหารสว่นตำาบลหนองแวงทุกคนท่ีได้เขา้รับ
การพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับมาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้
อยา่งมีประสทิธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบา้นเมืองท่ีดี





- ๗ -

วัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำาเนิน
การ

งบ
ประมาณ

หมายเห
ตุ

เพ่ือให้พนักงานสว่น
ตำาบลทุกคนทุก
ตำาแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะ
เวลา ๓ ปี

การพัฒนาด้านบุคลากร
๑.สง่เสริมและให้ความส ำาคัญกับการฝึก
อบรม เพราะการฝึกอบรมจะทำาให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ และทัศนคติ
ท่ีดีมีประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักสูตร  ดังน้ี
 -  ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ
-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิด
ชอบ
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
ตำาแหน่ง
-   ด้านการบริหาร
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.สง่เสริมและสนับสนุนด้านการศกึษาให้มี
โอกาสศกึษาตอ่อยา่งเตม็ท่ี โดยการอนุญาต
ให้ ศกึษาตอ่ และสง่เสริมให้เพิ่มพูนความรู้
ในการทำางานตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานสว่นตำาบล ลูกจา้ง
ประจำา พนักงานจา้ง สมาชิก อบต. ผูบ้ริหาร 
และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศกึษาดูงาน
ตามโครงการตา่ง ๆ เพ่ือให้มีโอกาสแลก

ดำาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนโดยวธีิการ ดังน้ี
-  ปฐมนิเทศ
-  ฝึกอบรม
-  ศกึษาดูงาน
-  ประชุมเชงิปฏิบัติ
การ / สัมมนา
-  การสอนงาน/ ให้
คำาปรึกษา และอ่ืน ๆ

พ.ศ.๒๕๖๑  -
๒๕๖๓

ตามขอ้
บัญญัติ

อบต.หนอ
งแวง



เปล่ียนความคิดเหน็



- ๘ -

วัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลา
ดำาเนินการ

งบ
ประมาณ

หมายเห
ตุ

เพ่ือให้พนักงานสว่น
ตำาบลทุกคนทุก
ตำาแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะ
เวลา ๓ ปี

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม
๑.สง่เสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานสว่น
ตำาบล พนักงานจา้ง  มีคุณภาพ มีความรู้ มี
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม
๒.การจัดทำาประกาศเผยแพร่มาตรฐาน
จริยธรรมของพนักงานสว่นตำาบล และ
พนักงานจา้ง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจาก
ประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตส ำานึกรับผิดชอบตอ่บา้น
เมือง ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง

ดำาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนโดยวธีิการ ดังน้ี
-  ปฐมนิเทศ
-  ฝึกอบรม
-  ประชุมเชงิปฏิบัติ
การ / สัมมนา
-  การสอนงาน/ 
ให้คำาปรึกษา และ
อ่ืน ๆ 
-  วางมาตรการ
จูงใจและลงโทษ

พ.ศ.๒๕๖๑  -
๒๕๖๓

ตามขอ้
บัญญัติ

อบต.หนอง
แวง



- ๙ -

วัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลา
ดำาเนินการ

งบ
ประมาณ

หมายเห
ตุ

เพ่ือให้พนักงานสว่น
ตำาบลทุกคนทุก
ตำาแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะ
เวลา ๓ ปี

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
๑.  สง่เสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา 
ลดขัน้ตอนในการทำางาน การปรับใชข้อ้มูล
ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อยา่งรวดเร็ว
๒.  ให้มีการนำาคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใชใ้น
การทำางาน
๓.  สง่เสริมให้มีการดำาเนินกิจกรรม ๕ ส 

ดำาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
โดยวธีิการ ดังน้ี
-  ปฐมนิเทศ
-  ฝึกอบรม
-  ประชุมเชิงปฏิบัติ
การ / สัมมนา
-  การสอนงาน/ ให้
คำาปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ปรับปรุงสถานท่ี
ทำางาน และสถานท่ี
บริการประชาชน

พ.ศ.๒๕๖ -
๒๕๖๓

ตามขอ้
บัญญัติ

อบต.หนอง
แวง



- ๑๐ -

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำาลังใจ  

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานสว่นต ำาบล และพนักงานจา้ง ดีเดน่
เป็นประจำาทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์
ท่ัวไป ดังน้ี

๑.๑  ความสมำา่เสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒  มนุษยสัมพันธท์ี่ดีตอ่ประชาชน ผูบั้งคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน
๑.๓  การรักษาวนัิย ไมมี่ขอ้ร้องเรียนเร่ืองทุจริต ประพฤตมิิชอบ

หรือผิดศีลธรรม
๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสว่นรวม

๒.  จัดให้มีสมุดลงช่ือเขา้ร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ร่วมกัน

ท ำางานร่วมกัน เชน่ การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานตา่ง ๆ เป็นเจา้ภาพ  การ
พบปะสังสรรค ์ เป็นตน้

มาตรการดำาเนินการทางวินัย 

๑.  มอบอำานาจให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ตน้พิจารณาโทษแกบุ่คลากรใน
สังกัดท่ีกระทำาผิดวนัิยไมร้่ายแรงได้ในขัน้วา่กลา่วตักเตือน  แลว้เสนอให้ปลัด
องคก์ารบริหารสว่นตำาบล  และนายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลทราบ

๒.  มีมาตรการการรักษาวนัิย โดยลดหยอ่นโทษให้แตล่ะระดับสาย
การบังคับบัญชาละ  ๓  ครัง้  ยกเวน้การกระทำาผิดวนัิยในมาตรการท่ีประกาศเป็น
กฎเหลก็ คือ 

๒.๑  การด่ืมสุรา การเลน่การพนันในสถานท่ีราชการ 
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จาก

ประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือระเบียบกำาหนด 
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสีย

หายกับประชาชนหรือองคก์ารบริหารสว่นตำาบล
๒.๔  การทะเลาะววิาทกันเอง



- ๑๑ -

สว่นท่ี ๓
หลักสูตรการพัฒนา

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (Strengths)พ.ศ. ๒๕๕ 61 – ๒๕๖ 3)
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง  กำาหนดหลักสูตรการพัฒนาส ำาหรับ

บุคลากรในแตล่ะตำาแหน่งตอ้งได้รับการพัฒนาอยา่งน้อยในหลักสูตรหน่ึงหรือ
หลายหลักสูตร ดังน้ี

๑. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เก่ียว
กับ

๑.๑ รัฐธรรมนูญแหง่ราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองคก์ารบริหารสว่นตำาบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๓ พระราชบัญญัติกำาหนดแผนกำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา
ยอำานาจ ให้แกอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัตขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวธีิปฏิบัตริาชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
๑.๙ ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบ

ริหาราชการแผน่ดิน

๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ความ
รู้เก่ียวกับ

๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบำารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่ม

เติมถึงปัจจุบัน



๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคก์าร

บริหารสว่นตำาบล ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบในแตล่ะตำาแหน่ง เชน่ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธีิการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำาแหน่ง
1. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
2. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตล่ะตำาแหน่ง
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรพนักงานจา้งทุกตำาแหน่ง

- ๑๒ -

6. การสง่เสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
7. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสทิธิภาพ
8. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
9. มนุษย์สัมพันธใ์นองคก์ร
๑0. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
      ๑0.๑  การปฏิบัตตินตามประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ
      ๑0.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑1. จัดทำาแผนการพัฒนาพนักงานสว่นตำาบลเพ่ือการทำางานท่ีมี

ประสทิธิภาพ

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตา่งๆ ให้รวมถึงหลักสูตรท่ีสว่นราชการหรือหน่วยงานตา่งๆ
จัดข้ึน และมีเน้ือหา
                 สอดคลอ้งกับแนวทางดังกลา่วขา้งตน้
              ๒. หลักสูตรในแตล่ะด้านสามารถจัดรวมไวใ้นโครงการพัฒนา
พนักงานสว่นตำาบลโครงการ

  เดียวกันได้

๔ ประเด็นท่ีต้องพัฒนา
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำางานพร้อมเน้นกระบวนการ

สารสนเทศมาใชง้าน
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองคค์วามรู้เพ่ือสร้างขา้ราชการให้เป็นมืออาชีพ
๔.๓  บริหารจัดการฐานขอ้มูลให้เช่ือมโยงทุกสว่นราชการ
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสทิธิภาพได้มาตรฐาน



๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขา้ราชการ
๔.๖  วางแผนบริหารอัตรากำาลังและปรับอัตรากำาลังให้เหมาะสม
๔.๗  พัฒนาการกระจายอำานาจ
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

- ๑๓ -

สว่นท่ี ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำาเนินการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

                      วธีิการพัฒนาพนักงานสว่นตำาบล  พนักงานจา้ง  และบุคลากร 
ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง กำาหนดวธีิการพัฒนา ตามความจำาเป็นและ
ความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชว้ธีิดังน้ี
                     ๑. วิธีการดำาเนินการ
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ
                        ๑.๒ การฝึกอบรม
                        ๑.๓ การศกึษาหรือดูงาน
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการ
ประชุมประจาเดือนขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลในการถา่ยทอดความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
                        ๑.๖ การมอบหมายงาน
                        ๑.๗ การให้การศกึษา



                    ๒. แนวทางการดำาเนินการ
                       การดำาเนินการพัฒนาพนักงานสว่นตำาบล  พนักงานจา้ง  และ
บุคลากรของ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง นอกจากมีวธีิการดำาเนินการตาม 
ขอ้ ๑ แลว้ แนวทางในการดำาเนินการได้ กำาหนดแนวทางการดำาเนินการไว ้๓ 
แนวทาง ดังน้ี
                       ๒.๑ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลดำาเนินการเอง
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น กรมสง่เสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น เป็นผูด้ ำาเนินการโดยองคก์ารบริหารสว่นตำาบลจัดสง่พนักงานสว่นตำาบล
เขา้รับการอบรม
                       ๒.๓ สว่นราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดำาเนินการสอดคลอ้งกับ
แผนพัฒนา พนักงานสว่นตำาบลขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง เป็นผู้
ดำาเนินการ
                   ๓. ระยะเวลาในการดำาเนินการพัฒนา
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตัง้แตวั่นท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕60 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕61
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตัง้แตวั่นท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕61 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕62
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตัง้แตวั่นท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕62
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
                           องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง  จึงได้จัดทำาโครงการ
ครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนา
เก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตล่ะ
ตำาแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
โครงการตา่ง ๆ ในสว่นท่ี ๕

/แผนภาพ...

- ๑๔ -

แผนภาพแสดงข้ันตอนการดำาเนินงานการพัฒนาบุคลากร

เร่ิมต้น

๑.๑  แต่งต้ังคณะทำางาน
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและ

ความจำาเป็น
๑.๓  กำาหนดประเภทของ

๑. การเตรียมการและการ
วางแผน



ปรับปรุง

      

             การดำาเนินการ  โดยอาจ
ดำาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนดำาเนิน
การและเลือกรูปแบบวิธีการท่ี  เหมาะ
สม เช่น

-  การปฐมนิเทศ
-  การสอนงาน  การให้คำา

ปรึกษา
-  การสับเปล่ียนหน้าท่ีความรับ

ผิดชอบ
-  การฝึกอบรม
-  การดูงาน

๒. การดำาเนินการ/วิธี
ดำาเนินการ

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึง
ความความสำาเร็จ  ความรู้ความ
สามารถและผลการปฏิบัติงาน

๓. การติดตามและ
ประเมินผล



- ๑๕ –

วิธีการพัฒนา 
 แผนพัฒนาบุคลากร (Strengths)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕ 63)

วิธีการพัฒนาพนักงานสว่นตำาบลและพนักงานจ้าง

ท่ี
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา
วัตถุประสงค์ การดำาเนินการ

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา
ลักษณะการฝึก
อบรม/พัฒนา

ปี
๒๕ 6

1
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

2
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

3
(Strengths)จำานว
นคน)

อบต.
ดำาเนิน
การเอง

สง่ฝึก
อบรมกับ

หน่วย
งานอ่ืน

๑

๒

๓

๔

หลักสูตรเก่ียวกับปลัด 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับรองปลัด
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับหัวหน้า
สำานักปลัดหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของปลัดอบต. ให้มีทักษะ ความ
รู้ และความเขา้ใจในการบริหาร
งานมากยิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าสว่นงานแตล่ะสว่น 
ให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเขา้ใจในการบริหาร
งานในหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบมากยิง่ข้ึน

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าสว่นงานแตล่ะสว่น 
ให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเขา้ใจในการบริหาร
งานในหน้าท่ี

ปลัด อบต.   ได้รับการฝึก
อบรม     ๑ ครัง้/ปี  

หัวหน้าสว่น แตล่ะสว่นได้
รับการฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี

หัวหน้าสว่น แตล่ะสว่นได้
รับการฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี

หัวหน้าสว่น แตล่ะสว่นได้
รับการฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/

/



ท่ี
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา
วัตถุประสงค์ การดำาเนินการ

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา
ลักษณะการฝึก
อบรม/พัฒนา

ปี
๒๕ 6

1
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

2
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

3
(Strengths)จำานว
นคน)

อบต.
ดำาเนิน
การเอง

สง่ฝึก
อบรมกับ

หน่วย
งานอ่ืน

5

6

7

8

9

หลักสูตรเก่ียวกับผูอ้ ำานวย
การกองคลังหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรผูอ้ ำานวยการกอง
ชา่งหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับผูบ้ริหาร
การศกึษาหรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับผูอ้ ำานวย
การกองสวัสดิการสังคม
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับเจา้หน้าท่ี
วเิคราะหน์โยบายและแผน
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี

ท่ีรับผิดชอบมากยิง่ข้ึน

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าสว่นงานแตล่ะสว่น 
ให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเขา้ใจในการบริหาร
งานในหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบมากยิง่ข้ึน

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าสว่นงานแตล่ะสว่น 
ให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเขา้ใจในการบริหาร
งานในหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบมากยิง่ข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน

หัวหน้าสว่น แตล่ะสว่นได้
รับการฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

/

/

/

/

/



ท่ี
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา
วัตถุประสงค์ การดำาเนินการ

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา
ลักษณะการฝึก
อบรม/พัฒนา

ปี
๒๕ 6

1
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

2
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

3
(Strengths)จำานว
นคน)

อบต.
ดำาเนิน
การเอง

สง่ฝึก
อบรมกับ

หน่วย
งานอ่ืน

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

เก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับบุคลากร
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับนัก
พัฒนาชุมชนหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับนัก
วชิาการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับนัก
วชิาการพัสดุหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับนัก
วชิาการศกึษาหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

/

/

/

/

/

/



ท่ี
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา
วัตถุประสงค์ การดำาเนินการ

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา
ลักษณะการฝึก
อบรม/พัฒนา

ปี
๒๕ 6

1
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

2
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

3
(Strengths)จำานว
นคน)

อบต.
ดำาเนิน
การเอง

สง่ฝึก
อบรมกับ

หน่วย
งานอ่ืน

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

หลักสูตรเก่ียวกับเจา้
พนักงานจัดเกบ็รายได้หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับชา่ง
โยธา/นายชา่งโยธาหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับเจา้
พนักงานประปาหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับเจา้
พนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับเจา้
พนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ได้ดียิ่งข้ึน
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ได้รับ
ฝึกอบรม 
1 ครัง้/ปี

พนักงานจา้ง ได้รับฝึก
อบรม
1 ครัง้/ปี

พนักงานจา้ง ได้รับฝึก
อบรม
1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล และ

2

1

2

2

9

32

2

1

2

2

9

32

2

1

2

2

9

32

/

/

/

/

/

/



ท่ี
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา
วัตถุประสงค์ การดำาเนินการ

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา
ลักษณะการฝึก
อบรม/พัฒนา

ปี
๒๕ 6

1
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

2
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

3
(Strengths)จำานว
นคน)

อบต.
ดำาเนิน
การเอง

สง่ฝึก
อบรมกับ

หน่วย
งานอ่ืน

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

หลักสูตรเก่ียวกับครูผูดู้แล
เดก็หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับผูดู้แล
เดก็        หรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง

หลักสูตรเก่ียวกับพนักงาน
จา้งแตล่ะตำาแหน่งหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

การสง่เสริมระบบคุณธรรม
จริยธรรม

การทำาแผนการพัฒนา
พนักงานสว่นตำาบลเพ่ือ
การทำางานท่ีมีประสทิธิภาพ

ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ

พนักงานจา้งได้รับการฝึก
อบรม 1 ครัง้/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ลูกจา้ง
ประจำา และพนักงานจา้ง 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครัง้
/ปี

พนักงานสว่นตำาบล ลูกจา้ง
ประจำา และพนักงานจา้ง 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครัง้
/ปี

32

32

32

32

32

32

/

/

/



ท่ี
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา
วัตถุประสงค์ การดำาเนินการ

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา
ลักษณะการฝึก
อบรม/พัฒนา

ปี
๒๕ 6

1
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

2
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

3
(Strengths)จำานว
นคน)

อบต.
ดำาเนิน
การเอง

สง่ฝึก
อบรมกับ

หน่วย
งานอ่ืน

การฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสว่น
ตำาบล/ลูกจา้งประจำา/
พนักงานจา้ง

ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ
ตำาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งข้ึน



ท่ี
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา
วัตถุประสงค์ การดำาเนินการ

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา
ลักษณะการฝึก
อบรม/พัฒนา

ปี
๒๕ 6

1
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

2
(Strengths)จำานว
นคน)

ปี
๒๕ 6

3
(Strengths)จำานว
นคน)

อบต.
ดำาเนิน
การเอง

สง่ฝึก
อบรมกับ

หน่วย
งานอ่ืน

- 19 -

ระยะเวลาการดำาเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61

ลำา
ดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม
งบ

ประมา
ณ

ต.
ค.
6
0

พ.
ย.
60

ธ.
ค.
6
0

ม.
ค.
6
1

ก.
พ.
61

มี.
ค.
6
1

เม.
ย.
61

พ.
ค.
61

มิ.
ย.
6
1

ก.
ค.
6
1

ส.
ค.
6
1

ก.
ย.
6
1

หมายเห
ตุ

๑ ประชุมประจำาเดือนผูบ้ริหาร / พนักงาน  ทุกวัน
ประชุมประจำาเดือนกำานันผูใ้หญบ่า้น

-

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งดว่นหรือติดตามการดำาเนิน
งาน

-

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหมเ่ขา้อบรมหลักสูตร
ของกรมสง่เสริม  ทุกคน

งบ
อบต.หน
องแวง

๔ สนับสนุนให้พนักงานเขา้รับการอบรมเก่ียวกับการ
พัฒนางานในหน้าท่ีหรืองานตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
องคก์ร

งบ
อบต.หน
องแวง



๕ จัดทำาโครงการฝึกอบรมศกึษาดูงานเพิ่มประสทิธิภาพ
ให้พนักงาน
สมาชิก  อบต.   ผูบ้ริหาร

งบ
อบต.หน
องแวง

๖ กำาหนดแนวทางปฏิบัตใิห้พนักงานท่ีเขา้รับการอบรม
หลักสูตรตา่งๆ
สรุปความสำาคัญเสนอผูบั้งคับบัญชาตามลำาดับและ
สรุปกำาหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน

-

7 อบรมสัมมนาศกึษาดูงาน  กลุม่ผูน้ำาชุมชน  กลุม่อาชีพ
กลุม่ อสม.  กลุม่อปพร.  และประชาคมหมูบ่า้น

งบ
อบต.หน
องแวง

- ๒ 0 -

ระยะเวลาการดำาเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 62

ลำา
ดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม
งบ

ประมา
ณ

ต.
ค.
6
1

พ.
ย.
61

ธ.
ค.
6
1

ม.
ค.
6
2

ก.
พ.
62

มี.
ค.
6
2

เม.
ย.
62

พ.
ค.
62

มิ.
ย.
6
2

ก.
ค.
6
2

ส.
ค.
6
2

ก.
ย.
6
2

หมายเห
ตุ

๑ ประชุมประจำาเดือนผูบ้ริหาร / พนักงาน  ทุกวัน
ประชุมประจำาเดือนกำานันผูใ้หญบ่า้น

-

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งดว่นหรือติดตามการดำาเนิน
งาน

-



๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหมเ่ขา้อบรมหลักสูตร
ของกรมสง่เสริม  ทุกคน

งบ
อบต.หน
องแวง

๔ สนับสนุนให้พนักงานเขา้รับการอบรมเก่ียวกับการ
พัฒนางานในหน้าท่ีหรืองานตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
องคก์ร

งบ
อบต.หน
องแวง

๕ จัดทำาโครงการฝึกอบรมศกึษาดูงานเพิ่มประสทิธิภาพ
ให้พนักงาน
สมาชิก  อบต.   ผูบ้ริหาร

งบ
อบต.หน
องแวง

๖ กำาหนดแนวทางปฏิบัตใิห้พนักงานท่ีเขา้รับการอบรม
หลักสูตรตา่งๆ
สรุปความสำาคัญเสนอผูบั้งคับบัญชาตามลำาดับและ
สรุปกำาหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน

-

7 อบรมสัมมนาศกึษาดูงาน  กลุม่ผูน้ำาชุมชน  กลุม่อาชีพ
กลุม่ อสม.  กลุม่อปพร.  และประชาคมหมูบ่า้น

งบ
อบต.หน
องแวง

- ๒ 1 -

ระยะเวลาการดำาเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3



ลำา
ดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม
งบ

ประมา
ณ

ต.
ค.
6
2

พ.
ย.
62

ธ.
ค.
6
2

ม.
ค.
๖
3

ก.
พ.
๖ 3

มี.
ค.
๖
3

เม.
ย.
๖ 3

พ.
ค.
๖ 3

มิ.
ย.
๖
3

ก.
ค.
๖
3

ส.
ค.
๖
3

ก.
ย.
๖
3

หมายเห
ตุ

๑ ประชุมประจำาเดือนผูบ้ริหาร / พนักงาน  ทุกวัน
ประชุมประจำาเดือนกำานันผูใ้หญบ่า้น

-

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งดว่นหรือติดตามการดำาเนิน
งาน

-

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหมเ่ขา้อบรมหลักสูตร
ของกรมสง่เสริม  ทุกคน

งบ
อบต.หน
องแวง

๔ สนับสนุนให้พนักงานเขา้รับการอบรมเก่ียวกับการ
พัฒนางานในหน้าท่ีหรืองานตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
องคก์ร

งบ
อบต.หน
องแวง

๕ จัดทำาโครงการฝึกอบรมศกึษาดูงานเพิ่มประสทิธิภาพ
ให้พนักงาน
สมาชิก  อบต.   ผูบ้ริหาร

งบ
อบต.หน
องแวง

๖ กำาหนดแนวทางปฏิบัตใิห้พนักงานท่ีเขา้รับการอบรม
หลักสูตรตา่งๆ
สรุปความสำาคัญเสนอผูบั้งคับบัญชาตามลำาดับและ
สรุปกำาหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน

-

7 อบรมสัมมนาศกึษาดูงาน  กลุม่ผูน้ำาชุมชน  กลุม่อาชีพ
กลุม่ อสม.  กลุม่อปพร.  และประชาคมหมูบ่า้น

งบ
อบต.หน
องแวง



สว่นท่ี ๕
งบประมาณในการดำาเนินการพัฒนา

  งบประมาณท่ีใช้ในการดำาเนินการพัฒนา พนักงานสว่นตำาบลและพนักงาน
จ้าง

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
งบประมาณ (Strengths)บาท) ท่ีมาของงบ

ประมาณ๒๕ 61 – ๒๕ 63
๑ หลักสูตรเก่ียวกับปลัดองคก์ารบริหาร

สว่นตำาบลหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
๔๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ

ประมาณ

2 หลักสูตรเก่ียวกับรองปลัดองคก์าร
บริหารสว่นตำาบลหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง

๔๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

3 หลักสูตรเก่ียวกับหัวหน้าส ำานักปลัด
หรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง

๔๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

4 หลักสูตรเก่ียวกับผูอ้ ำานวยการกองคลัง
หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๔๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

5 หลักสูตรเก่ียวกับผูอ้ ำานวยการกองชา่ง
หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๔๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

6 หลักสูตรผูบ้ริหารการศกึษาหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

40,000 ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

7 หลักสูตรผูอ้ ำานวยการกองสวัสดิการ
สังคมหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

40,000 ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

8 หลักสูตรเก่ียวกับเจา้หน้าท่ีวเิคราะห์
นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๕,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

9 หลักสูตรเก่ียวกับนักวชิาการศกึษา
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๕,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

1
0

หลักสูตรเก่ียวกับบุคลากรหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๕,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

1
1

หลักสูตรเก่ียวกับนักวชิาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๕,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ



1
2

หลักสูตรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๕,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

1
3

หลักสูตรเก่ียวกับนักวชิาการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

1
4

หลักสูตรเก่ียวกับนักวชิาการพัสดุหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

1
5

หลักสูตรเก่ียวกับเจา้พนักงานจัดเกบ็
รายได้หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

1
6

หลักสูตรเก่ียวกับเจา้พนักงานประปา
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

- ๒ 3 -

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
งบประมาณ (Strengths)บาท) ท่ีมาของงบ

ประมาณ๒๕ 61 – ๒๕๖ 3
๑
7

หลักสูตรเก่ียวกับชา่งโยธา/นายชา่ง
โยธาหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

๑
๕

หลักสูตรเก่ียวกับเจา้พนักงานธุรการ
หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

๑
๕

หลักสูตรเก่ียวกับเจา้พนักงานพัสดุ
หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

๑๖ หลักสูตรเก่ียวกับครูผูดู้แลเดก็หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๓๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

๑
๗

หลักสูตรเก่ียวกับผูดู้แลเดก็หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๒๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

๑๘ หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจา้งแตล่ะ
ตำาแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

๒๐,๐๐๐ ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ

๒๑ การสง่เสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 40,000 ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ



2
3

จัดทำาแผนการพัฒนาพนักงานสว่น
ตำาบล
เพ่ือการทำางานท่ีมีประสทิธิภาพ

-
-

2
3

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สว่นตำาบล/ลูกจา้งประจำา/พนักงานจา้ง

100,000 ขอ้บัญญัติงบ
ประมาณ



สว่นท่ี  ๖
การติดตามและประเมินผล

๑.  องคก์รติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
       ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง  ประกอบด้วย

๑.  นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบล ประธานกรรมการ
๒.  ปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล กรรมการ
3. รองปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล กรรมการ
4.  หัวหน้าส ำานักปลัดฯ    กรรมการ
5.  ผูอ้ ำานวยการกองคลัง         กรรมการ
6.  ผูอ้ ำานวยการกองชา่ง         กรรมการ
๔.  ผูอ้ ำานวยการกองการศกึษาฯ กรรมการ
๕.  นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ  มีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากรของขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง  กำาหนดวธีิการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนการดำาเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    อยา่งน้อยปีละ  ๑  ครัง้   
แลว้เสนอผลการติดตามประเมินผลตอ่นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง
ทราบ

บทสรุป

การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคก์ารบริหาร
สว่นตำาบลหนองแวง สามารถปรับเปล่ียน แก้ไข เพิม่เติมให้เหมาะสมได้กับ
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบล จังหวัดสงขลา ตลอดจนแนว
นโยบายและยุทธศาสตร์ตา่ง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถา่ยโอน  
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำาแหน่งท่ีจ ำาเป็นได้รับการพัฒนามากกวา่ 
และภารกิจบางประการท่ีไมมี่ความจำาเป็นอาจตอ้งทำาการยุบ หรือปรับโครงสร้าง
หน่วยงานใหมใ่ห้ครอบคลุมภารกิจตา่งๆ ให้สอดคลอ้งกับนโยบายถา่ยโอนงานสู่
ทอ้งถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยูจึ่งตอ้งปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่
เสมอ   



ภาคผนวก



คำาส่ังองคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง
ท่ี 476 / ๒๕ 6 ๑

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร (Strengths)ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – ๒๕๖ 3)

………………………...............…………………..

อาศัยอำานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัด
นครพนม   เร่ือง       หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบล  ลงวันท่ี  19  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  สว่นท่ี  ๓  การพัฒนา
พนักงานสว่นตำาบล  ขอ้ ๒๕๙ – ขอ้ ๒๙๕  จึงได้แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดทำาแผน
พัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖ 3)   โดยจัดทำาให้
สอดคลอ้งกับแผนอัตรากำาลัง  ๓    ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖ 3)  
ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง   ดังน้ี

๑.  นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง เป็น
ประธานกรรมการ

๒.  ปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง เป็นกรรมการ
3.  รองปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล เป็นกรรมการ
4.  หัวหน้าส ำานักปลัด เป็นกรรมการ
5.  ผูอ้ ำานวยการกองคลัง         เป็น

กรรมการ
6.  ผูอ้ ำานวยการกองชา่ง         เป็น

กรรมการ
7.  ผูอ้ ำานวยการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็น

กรรมการ



8.  นักทรัพยากรบุคคล           เป็น
กรรมการ/เลขานุการ

ทัง้น้ี    ตัง้แตบั่ดน้ีเป็นตน้ไป 

สัง่   ณ   วันท่ี    6    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕ 6 ๑

( นายพรชัย  ไชยนาน )
นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแวง
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