
 

 

 
 

 

 

Human Development Planning 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา   

อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

                 
 



 

คำนำ 

 
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนตำบล     

ภูแลนคา ฉบับนี้  จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ )  

โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วน

ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการ

วิเคราะห์อัตรากำลัง  การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุป

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

           

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จะเป็นบุคคลที่มี

คุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วน

ตำบลภูแลนคาได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  ไว้ ณ ที่นี้ 

 

 

         

 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

         หน้า 
 

ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 
 

ส่วนที่ ๒  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย          ๗ 
 

ส่วนที่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา           ๑๓ 
 

ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา        ๑๕ 
 

ส่วนที่ ๕  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา         ๒๕ 
 

ส่วนที่ ๖  การตดิตามและประเมินผล          ๒๗ 

 

 

             

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ

บริหารจัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว

ในรูปแบบต่างๆ    โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  

วิธีการทำงาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ   และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   

ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ    เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนา

ความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับ

องค์การได้อย่างเหมาะสม 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน

สังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่

การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานก ารณ์ของ

ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้

จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบ

แผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และ

นำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วน

ราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมี

แนวทางปฏิบัติดังนี ้

๑.  ตอ้งสรา้งระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
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 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป 

 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี

ความสามารถ ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

เพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันใหเ้กิดประสทิธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 

  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การ

บริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการ

พัฒนาพนักงานส่วนตำบล   ก่อนมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่  โดยผูบ้ังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี ้

  ๑.  ด้านความรูท้ั่วไปในการปฏิบัติงาน 

  ๒.  ด้านความรูแ้ละทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 

  ๓.  ด้านการบริหาร 

  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ - 

๒๗๕  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบล     

ภูแลนคา  และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลภูแลนคา 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กำหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผดิชอบในแตล่ะตำแหน่ง 

     ชัดเจน สามารถปฏิบัตงิานไดส้ะดวกรวดเร็ว  

     ทนัตอ่เหตุการณ ์

๒.  มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ 

     ปฏิบัต ิ

๓.  ส่งเสรมิใหม้ีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  

     ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ  

๔.  มีจำนวนเจา้หนา้ที่เพียงพอในการปฏิบตัิงาน 

๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม 

 

๑.  การปฏิบตัิงานภายในส่วนราชการและระหวา่งภาคส่วน 

     ราชการยังขาดความเช่ือมโยงเกือ้หนนุซึ่งกันและกัน 

๒.  เจา้หนา้ที่ผู้ปฏิบัตงิานยังขาดความรูท้ี่เป็นระบบ  

     และเหมาะสมกับการปฏบิัติงาน 

๓.  เจา้หน้าทีม่ีความตระหนกัในหนา้ที่และความ  

     รับผดิชอบต่องานที่ปฏิบัตคิ่อนข้างนอ้ย 

๔.  ขาดการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคดิ  

     รวมถงึคุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อให้เกิดสิง่จูงใจ   

     และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้ขา้ราชการและ 

     เจา้หนา้ที่ทุ่มเทกำลังกายและความคดิในการ 

     ปฏิบัตงิาน 

๕.  ทำงานในลักษณะใช้ความคดิส่วนตัวเป็นหลัก 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมอืพัฒนา อบต.ดี   

๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 

๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ทำให้

รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคตขิองประชาชนได้ดี 

๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี

ปริญญาโทเพิ่มขึน้ 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

๒.  กระแสความนยิมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 

     คุณภาพชวีิตของประชาชน 

๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้

ปัญหาเศรษฐกิจ ทำใหม้ีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ตอ้งการย้ายที่ทำงาน 

๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 

๓. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 

๔. มีความรูเ้ฉลี่ยระดับปริญญาตรี 

๕. ผูบ้ริหารระดับหน่วยงานมคีวามเข้าใจในการ

ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 

๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตอืรอืร้น 

๒. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่ 

๓. ขาดบุคลากรที่มคีวามรูเ้ฉพาะทางวิชาชีพ 

๔. พืน้ที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรอืไม่มี  เช่น  นักวิชาการ

เกษตร  นักวิชาการสาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชใ้นงานบริการ

สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

 ๖. ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสำหรับใช้อา้งองิและปฏิบัติมี

ไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการ

แข่งขัน 

๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    

     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 

     ส่วนตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

     สารสนเทศ 

๓.  อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก

ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ

ดำเนนิการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม

ญาตพิี่นอ้ง   

 ๒. ขาดบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญบางสายงาน

ความรูท้ี่มจีำกัดทำให้ตอ้งเพิ่มพูนความรู้ให้

หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจของ

องค์การบริหารส่วนตำบล       

 ๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพืน้ที่        

จำนวนประชากร   และภารกิจ    
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 

 
     

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จะเป็นการพัฒนาโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี

คุณภาพ  มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ

ประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง 

โครงสรา้งการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ภูแลนคาที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

หัวหนา้หน่วยงาน

จัดทำแผน ควบคุม

กำกับดูแล 

ผูป้ฏิบัติงานมคีวามรู้

เข้าใจงานที่ทำ 

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเ้ป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 

รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล 

น ทำงานตามคำสั่ง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม

ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ/วางแผน/วนิจิฉัย 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

   “ภายในปี ๒๕๖๔  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  จะมีความก้าวหน้า

มั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มคีวามชำนาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบ้ริการประชาชน 

และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หนา้ที่ ” 

 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ

แผน ควบคุมกำกับดูแล

สนับสนุน 

ผู้ปฏบัิตงิานมคีวามรู้

เข้าใจงานท่ีทำ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรม

ควบคุมตรวจสอบ 

ทำงานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ตดิตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากำลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



ส่วนที่ ๒ 

วัตถปุระสงค์และเปา้หมายการพัฒนา 

 

๒.๑  วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพื่อนำความรูท้ี่มอียู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 

 ๒.  เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนา

ตนเอง  

               ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 

 ๓.  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 

               ประสิทธิผลมากที่สุด 

 ๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มทีักษะและความรู ้ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

  ๑.  ด้านความรูท้ั่วไปในการปฏิบัติงาน 

  ๒.  ด้านความรูแ้ละทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง   

  ๓.  ด้านการบริหาร 

  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

 

๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 

 ๑ เป้าหมายเชิงปรมิาณ 

  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผูบ้ริหาร 

๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล  

๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

    ๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศกึษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลภูแลนคาทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การ

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์

ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมือง

ที่ด ี
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วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล

ทุกคนทุกตำแหน่งได้รับการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ 

ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 

๑. ส่งเสริมและใหค้วามสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะ

การฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดมีีประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 

 -  ความรูพ้ื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผดิชอบ 

-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง 

-   ด้านการบริหาร 

-   ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศกึษา

ต่ออย่างเต็มที่ โดยการอนุญาตให้ ศกึษาต่อ และส่งเสริม

ให้เพิ่มพูนความรูใ้นการทำงานตลอดเวลา 

 

๓. สนับสนุนใหพ้นักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผูบ้ริหาร และประชาชน ได้มี

โอกาสทัศนศกึษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ดำเนนิการเองหรอืร่วมกับ

หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝกึอบรม 

-  ศกึษาดูงาน 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให้

คำปรึกษา และอื่น ๆ 

-  ให้ศกึษาต่อระดับ

ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

และหลักสูตรตามสายงาน

ทีป่ฏิบัติ 

 

ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. 

๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาม

ข้อบัญญัติ 

อบต.ภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่สนับสนุน

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ให้เวลาไปศกึษา

ต่อในช่วงเย็นหรอื

วันเสาร-์อาทิตย์ 



- ๙ - 

 

วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล

ทุกคนทุกตำแหน่งได้รับการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ 

ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 

๑. ส่งเสริมจรยิธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน

จา้ง  มีคุณภาพ มคีวามรู ้มีความสามารถ และมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 

๒. การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ

เผยแพร่มาตรฐานจรยิธรรม 

๔. มีการพัฒนาจติสำนึกรับผดิชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์

เป็นประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมอืง 

 

 

 

ดำเนนิการเองหรอืร่วมกับ

หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝกึอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให้

คำปรึกษา และอื่น ๆ  

-  วางมาตรการจูงใจและ

ลงโทษ 

ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. 

๒๕๖๔  

 

 

ตาม

ข้อบัญญัติ 

อบต.ภูแลนคา 
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วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล

ทุกคนทุกตำแหน่งได้รับการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ 

ปี 

การพัฒนาด้านอื่น ๆ  

๑.  ส่งเสริมให้มกีารพัฒนาให้มกีารลดเวลา ลดขั้นตอน

ในการทำงาน การปรับใช้ข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน และ

สามารถใหบ้ริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

๒.  ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน 

๓.  ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส  

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนนิการเองหรอืร่วมกับ

หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝกึอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ให้

คำปรึกษา และอื่น ๆ  

-  ปรับปรุงสถานที่ทำงาน 

และสถานที่บริการ

ประชาชน 

ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. 

๒๕๖๔  

 

 

ตาม

ข้อบัญญัติ 

อบต.ภูแลนคา 
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กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
  องค์ประกอบ ๑                      องค์ประกอบ ๒                        องค์ประกอบ ๓              องค์ประกอบ ๔             องค์ประกอบ ๕ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ บุคลากร 
มีจิตสำนึกพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
มีสมรรถนะ 
ที่สามารถ 
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ 
อบต.ภูแลนคาได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ  และ
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ อบต.  
ภูแลนคาได้อย่างมี
ประสิทธผิล” 

 

๓.๑ บุคลากรเกง่คดิ 
(รู้วธิีคิด คิดเปน็ มี
จิตสำนึกที่ดี และ

มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี) 

๓.๒ บุคลากรเก่งคน 
(เข้าใจตนเอง เขา้ใจ

คนอื่น รู้วธิีทำงานและ
อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง
มีความสขุ และมุ่งมั่น

ที่จะรักคนอื่น รัก
องค์กร) 

๓.๓ บุคลากรเก่งงาน 
(มีความรู้และทักษะใน

การบรหิารและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล) 

๒.๑ พัฒนาสมรรถนะจำเป็นพืน้ฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

๑. ทรัพยากรที่ใช ้

(Input) 

๒. กิจกรรม 

(Process) 

๓. ผลผลิต 

(Output) 

๔. ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

๕. ผลลัพธ์สุดท้าย 
(End Outcome) 

๑.๑ บุคลากรที่รับ 
ผิดชอบด้านต่างๆ 

(Man) 

๑.๒ งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ 

(Budget) 

๑.๓ เวลาที่ใชเ้พื่อ
ดำเนินกิจกรรม 
ต่างๆ (Time) 

๑.๔ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีี่ใช ้
(Innovation and 

Technology) 

๒.๓ พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลกั
หน่วยงาน (Routine-Oriented Competency) 

 

๕.๑ ประชาชน
เชื่อมั่นและศรัทธา 
ในการบริหารงาน  

 
 
 
 

๕.๒ ได้รับความ
ร่วมมือในการ
บริหารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

๕.๓ สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 

๒.๒ พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ 
(Strategy-Oriented Competency) 

 

๒.๔ พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวิธีเร่ิมจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

๒.๕ ศึกษาแนวโนม้ปญัหาและนวัตกรรม
เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ 

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

     องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors)      องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิท์ี่เกดิจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 

๒.๖ กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร 
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจำทุกปี    

โดยมีประกาศเกียรตคิุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 

   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

    ๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีขอ้ร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรอืผดิ

ศลีธรรม 

   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม 

   ๒.  จัดใหม้ีสมุดลงช่ือเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 

๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น 

การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจา้ภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 

 

มาตรการดำเนินการทางวนิัย  

๑.  มอบอำนาจให้ผูบ้ังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิด

วินัยไม่รา้ยแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  

๓  ครั้ง  ยกเว้นการกระทำผดิวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  

๒.๒  การทุจริตหรอืมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่

นอกเหนอืจากที่กฎหมายหรอืระเบียบกำหนด  

๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชน

หรอืองค์การบริหารส่วนตำบล 

๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละ

ตำแหน่งตอ้งได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรอืหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑.๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๖ พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.๗ พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมอืงการปกครอง และการบริหาราชการ

แผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ.๒๔๗๕ 

๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 

๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 

๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม

หนา้ที่ความรับผดิชอบในแต่ละตำแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผดิชอบ 

๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
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๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง 

๖. การส่งเสริมการศกึษาระดับปริญญาตรี 

๗. การส่งเสริมการศกึษาระดับปริญญาโท 

๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 

๙.  พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT)  ให้มปีระสิทธิภาพ 

๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 

๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 

๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

       ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ 

       ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

๑๓. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

 

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรอืหน่วยงานต่างๆ จัดขึน้ และมีเนื้อหา 

                   สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างตน้ 

              ๒. หลักสูตรในแต่ละดา้นสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโครงการ 

   เดียวกันได้ 

 

 ๔ ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

๔.๑  ควรใหม้ีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้  

        งาน 

๔.๒  ควรมกีารพัฒนาองค์ความรูเ้พื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมอือาชีพ 

๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 

๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มปีระสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 

๔.๖  วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเ้หมาะสม 

๔.๗  พัฒนาการกระจายอำนาจ 

๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

   
 

 
 

 



ส่วนที ่๔ 

วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลภูแลนคา กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินการ โดยใช้

วิธีดังนี้ 

                     ๑. วิธีการดำเนินการ 

                        ๑.๑ การปฐมนเิทศ 

                        ๑.๒ การฝึกอบรม 

                        ๑.๓ การศกึษาหรอืดูงาน 

                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจำเดือนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลในการถ่ายทอดความรูใ้นการปฏิบัติงาน 

                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คำปรึกษา 

   ๑.๖ การมอบหมายงาน 

   ๑.๗ การให้การศกึษา 

 

                    ๒. แนวทางการดำเนินการ 

                       การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การ

บริหารส่วนตำบลภูแลนคา นอกจากมีวิธีการดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้ 

กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้  ๓  แนวทาง ดังนี้ 

                       ๒.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง 

                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่น

จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 

                       ๒.๓  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงาน

ส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา เป็นผู้ดำเนินการ 

                   ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 

                       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
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                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  

                           องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตร

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  หลักสูตร

ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนนิงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เริ่มต้น 

 

๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน 

๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 

๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรยีมการและการวางแผน 

 
 
       

             การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น 

หรอืว่าจ้างเอกชนดำเนินการและเลอืกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนเิทศ 
 -  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนา้ที่ความรับผดิชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศกึษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

  .                       
 

จัดให้มรีะบบตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความความสำเร็จ  

ความรูค้วามสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง 



 

- ๑๗ – 

วิธีการพัฒนา  

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การดำเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา 

๒๕๖๔ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

อบต. 

ดำเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ

หน่วยงานอื่น 

๑ 

 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด

อบต. ให้มีทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ

ในการบริหารงานมากยิ่งขึน้ 

ปลัด อบต.   ได้รับการฝกึอบรม     

๑ ครัง้/ปี   

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

๒ 

 

 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนา้สำนัก

ปลัด อบต.หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ

หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 

ความรู้และความเขา้ใจในการบริหารงาน

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๓ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการ

กองคลังหรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ

หัวหน้าส่วน งานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 

ความรู้ และความเข้าใจในการ

บริหารงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมาก

ยิ่งขึน้ 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 / 

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการ

กองช่างหรอืหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ

หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 

ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงาน

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 / 

 



 

- ๑๘ – 

 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การดำเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา 

๒๕๖๒ 

ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 
อบต. 

ดำเนนิการเอง 

ส่งฝกึอบรมกับ

หน่วยงานอื่น 

๕ 

 

 

 

หลักสูตรผู้บริหารงานสวัสดิการ

สังคมหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ

หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 

ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงาน

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๖ 

 

 

 

หลักสูตรผู้บริหารการศึกษาหรอื

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ

หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 

ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงาน

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๗ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละระดับ

แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดี

ยิ่งขึน้  

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๙ – 
 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การดำเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ๒๕๖๒ 
 ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 
อบต. 

ดำเนนิการเอง 

ส่งฝกึอบรมกับ

หน่วยงานอื่น 

๘ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ

ศกึษาหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแต่

ละตำแหน่งให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดยีิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 / 

 

 

 

๙ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวเิคราะห์

นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแต่

ละตำแหน่งให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดยีิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงาน

ท่ัวไปหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแต่

ละตำแหน่งให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดยีิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 / 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๒๐ – 
 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การดำเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 
อบต. 

ดำเนนิการเอง 

ส่งฝกึอบรมกับ

หน่วยงานอื่น 

๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้ใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับ

แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดี

ยิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 / 

 

 

 

๑๒ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 / 

 

 

 

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ

การเงินและบัญชหีรือหลักสูตรอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ๒๑ – 
 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การดำเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 
อบต. 

ดำเนนิการเอง 

ส่งฝกึอบรมกับ

หน่วยงานอื่น 

๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

พัสดุหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 / 

๑๕ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 / 

 

 

 

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นาย

ช่างโยธาหรอืหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ๒๒ – 
 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การดำเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 
อบต. 

ดำเนนิการเอง 

ส่งฝกึอบรมกับ

หน่วยงานอื่น 

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับช่างสำรวจ/นาย

ช่างสำรวจหรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 / 

 

 

 

๑๘ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก 

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 / 

 

 

 

๑๙ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก        

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ๒๓ – 
 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การดำเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 
อบต. 

ดำเนนิการเอง 

ส่งฝกึอบรมกับ

หน่วยงานอื่น 

๒๐ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่

ละตำแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 / 

 

 

 

๒๑ 

 

 

การส่งเสริมระบบคุณธรรม

จรยิธรรม 

 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๒๒ 

 

การทำแผนการพัฒนาพนกังาน

ส่วนตำบลเพื่อการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแต่ละ

ระดับแต่ละตำแหน่งให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๒๔ – 

 

ระยะเวลาการดำเนนิการพัฒนา  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ลำ 

ดับที ่
โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 

๖๑ 

พ.ย. 

๖๑ 

ธ.ค. 

๖๑ 

ม.ค. 

๖๒ 

ก.พ. 

๖๒ 

ม.ีค. 

๖๒ 

เม.ย. 

๖๒ 

พ.ค. 

๖๒ 

ม.ิย. 

๖๒ 

ก.ค. 

๖๒ 

ส.ค. 

๖๒ 

ก.ย. 

๖๒ หมายเหต ุ

๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจำเดอืน

กำนันผู้ใหญ่บ้าน 

- 

 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดำเนนิงาน 

 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม  

ทุกคน 

งบฯ อบต.   

ภูแลนคา 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานใน

หนา้ที่หรืองานต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบฯ อบต.   

ภูแลนคา 

             

๕ จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดงูานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 

สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบฯ อบต.   

ภูแลนคา 

             

๖ กำหนดแนวทางปฏิบัตใิห้พนักงานท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 

สรุปความสำคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้

พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 

- 

             

๗ อบรมสัมมนาศกึษาดูงาน  กลุ่มผู้นำชุมชน  กลุ่มอาชพี  กลุ่ม อสม.  

กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมูบ้่าน 

 

งบฯ อบต.   

ภูแลนคา 

             

 
 
 



- ๒๕ - 

 

ส่วนที่ ๕ 

งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพฒันา 
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ท่ีมาของงบประมาณ 
ปีละ (บาท) 

๑ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหลักสูตรอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนา้สำนักปลัดหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๓ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองคลังหรือ 

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

๔ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองช่างหรอื 

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

๕ หลักสูตรผู้บริหารงานสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๖ หลักสูตรผู้บริหารการศึกษาหรอืหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๗ หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๘ หลักสตูรเกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่วเิคราะห์นโยบาย 

และแผนหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

 ๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศกึษาหรอืหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๑ 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๒ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชหีรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๔ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพสัดุหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 



- ๒๖ - 

 
 

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพฒันา 
 งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ท่ีมาของงบประมาณ 
ปีละ(บาท) 

๑๖ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒๐ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งหรือหลักสูตรอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

๒๑  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจรยิธรรม ๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒๒ จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสว่นตำบล 

เพื่อการทำงานที่มปีระสิทธิภาพ 

- - 
 

 

 
 
 
 



- ๒๗ - 

 

ส่วนที่  ๖ 

การตดิตามและประเมินผล 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มคีณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตำบลภูแลนคา  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    ประธานกรรมการ 

 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กรรมการ 

 ๓.  หัวหน้าสำนักปลัด               กรรมการ 

 ๔.  ผูอ้ำนวยการกองช่าง      กรรมการ 

 ๕.  ผูอ้ำนวยการกองคลัง             กรรมการ 

  ๖.  ผูอ้ำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ 

  ๗. ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม         กรรมการ 

 ๘. นักทรัพยากรบุคคลหรอืผูร้ับผิดชอบงานบุคคล                             เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา    กำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  อย่างนอ้ยปีละ  ๑  ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลภูแลนคาทราบ 

 

บทสรุป 

 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 

สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน

ตำบล จังหวัดเลย ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและ

การถ่ายโอน    อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และ

ภารกิจบางประการที่ไม่มีความจำเป็นอาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้

ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึง

ต้องปรับตัวใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    

 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลภูแลนคา 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบรหิารส่วนตำบลภูแลนคา 

……………………. 
 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๖๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

จังหวัดชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ในการ

ประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการ  

คลอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมืองและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ดังรายละเอียดแนบท้ายนี ้

 

   ประกาศ ณ วันที ่   ๑    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 
 

            (นายนิยม  ดิเรกศลิป์) 

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


