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คํานํา

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบ
เลา ฉบับนี้  จัดทําข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนอัตรากําลัง ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕64– ๒๕๖6 ) โดยได
จัดใหมี การประชุมสัมมนาผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของ  เพ่ือรวบรวมขอมูลจากทุกสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ซึ่งทําใหไดขอมูลท่ีสามารถนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจาก
กระบวนการท่ี เปนระบบ  ไดแก  การวิเคราะหภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะหอัตรากําลัง การ
สํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดจนขอสรุปจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ
เปนท่ีพึงพอใจของประชาชน สามารถสรางผลงานท่ีดีมีมาตรฐานใหแกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาได
จึงขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) ไว ณ ท่ีนี้

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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สวนที่ 1

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ไดกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ  เปาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
บุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

“ปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ เปนท่ีเชื่อถือศรัทธา ของประชาชน”

ทันสมัย (M : Modern)
: ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอดและสามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ

รวมใจประสาน (U : UMTY)
: ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหารสวน

ตําบลหลุบเลาตามประเด็นยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปาหมาย

บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND)
: การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ ผู

ทํางานใหประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตาม
พระราชบัญญัติตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิงภารกิจแหงแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน...
ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจะตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย

ความโปรงใส และเปนธรรม
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พันธกิจ
 สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน
 สงเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมีสวนรวมเพ่ือสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนน

การมีสัมพันธภาพท่ีดี
 สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร อบต.หลุบเลาทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเปน

ระบบตอเนื่องและท่ัวถึง
 เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตาง ๆ
 ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อม่ันตนเอง และใหเกิดแกบุคลการในสังกัดทุก
หนวยงาน

เปาหมายเชิงกลยุทธ
 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

(Knowledge Worker) สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ
 ระบบการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลามีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ

พัฒนาบุคลากรของ อบต.หลุบเลา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
 กระบวนการเรียนรูของบุคลกรสังกัด อบต.หลุบเลา มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและ

เผยแพรสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)

1. ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรม

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
3. มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา มีเครือขายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในจังหวัดสกลนคร
4. กรมสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางใหพนักงานสวนทองถ่ิน

ไดเขารับการฝกอบรมอยางท่ัวถึง
5. พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางท่ัวถึง มีการติดตั้ง

ระบบอินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน
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จุดออน (Weaknesses : W)
๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยง

เก้ือหนุนซึ่งกันและกัน
๒. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย
๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุมเท
กําลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน

๕. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก

โอกาส (Opportunities : O)
1. กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน
3. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน

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

ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในองคกร
2. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารเพ่ือใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค (Objective) ท่ีวางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์(result
based management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ใน
องคกร

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารท่ีจะตองบริหารใน
เชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทํา
cost-benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการ
ตาง ๆ เทียบกับประโยชนท่ีไดรับ รวมท้ังจัดทําเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของแตละ
บุคคล (individual scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards)
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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. พนักงานสวนตําบลไดรับการสงเสริมใหเรียนรูท้ังในและนอกระบบ

ความตองการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง (Responsiveness)

ตอความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive
impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน

2. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุด
บริการใกลตัวประชาชน

3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งไดแกการ
ปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey)

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มี 3 ยุทธศาตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน

1.1 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร
1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบ

ราชการหนวยงานตาง ๆในสังกัด อบต.หลุบเลา
1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.หลุบเลา
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรมทัศนศึกษาดู

งานภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม

2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน
(หลักสูตรกลาง)

2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตาง ๆ
(หลักสูตรเฉพาะดาน)
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู(learning Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ

การพัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพ่ือ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร อบต.

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

1.1แผนงานดานพัฒนาความรูในองคกร
*การดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตรกําลังคน อบต.หลุบเลา

*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเวที
วิชาการขาราชการรูทันการ
เปลี่ยนแปลง

*จํานวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตรกําลังคน
อบต.หลุบเลา
*จํานวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการขาราชการรูทันการ
เปลี่ยนแปลง

*จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือกําหนด
แนวทางและการดําเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบต.หลุบเลา
*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู
วิชาการดานตางๆ เปนประจํา
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง/ป

1.2 แผนงานจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดอบต.
หลุบเลา
*การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด

*การหาความจําเปน (Training
Need) ในการพัฒนาบุคลากร

*หนวยงาน/สวนราชการในสังกัด
อบต.หลุบเลาจัดทําแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด
ปงบประมาณ 2564-2566
แลวเสร็จ
*ทุกสวนราชการ/หนวยงานมีการ
หาความจําเปน(Training Need)
และมีเอกสารแสดงข้ันตอนการ
หาความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือเปนขอมูล

*สวนราชการ/หนวยงานสังกัด
อบต.หลุบเลาจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด

*ทุกสวนราชการจัดใหมีการหา
ความจําเปน(Training Need)
เบื้องตนในการพัฒนาบุคลากร
และใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด

* การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร

* มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณของทุกสวน
ราชการ/หนวยงาน
* มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2564 -2566

* จัดการประชุมสวนราชการ/
หนวยงานจัดทําแผน
การพัฒนาบุคลากร
ปงบประมาณ 2564 - 2566
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

* การจัดระบบฐานขอมูล
บุคลากร อบต.หลุบเลา

* มีฐานขอมูลบุคลากรท่ีเปน
ปจจุบัน ครอบคลุมทุกสวน
ราชการ/หนวยงานในสังกัดพ้ืนท่ี
อบต.หลุบเลา

* ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
จัดทําขอมูลบุคลากรในสังกัดให
เปนปจจุบันครบถวนและ
สามารถนํามาปรับใชไดทันที

1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
- มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
ในสังกัด

- มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
ในสังกัดทุกระดับ

- ทุกสวนราชการจัดทําขอมูล
บุคลากรในสังกัดใหเปนปจจุบัน
ครบถวนและสามารถนํามาปรับ
ใชไดทันที

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการในสังกัด

- มีการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการในสังกัด

- อบต.เลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการทุกระดบัในสังกัด

- การดําเนินการทางวินัย - มีการดําเนินการทางวินัยเม่ือ
พนักงานทําผิดวินัย

- นายก อบต. สามารถ
ดําเนินการทางวินัยสําหรับ
ขาราชการทองถ่ินและบุคลากร
ในสังกัด

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
- การจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ

- มีการจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ

- มีการจัดทําขอมูลขาราชการ
ศึกษาตอ เพ่ือรวบรวมเปนขอมูล
ในการใชบุคลากรใหสอดคลอง
กับความรูความสามารถ (Put
the Right man on the Right
job) นําไปสูการจัดตั้งธนาคาร
สมอง (Think Tank)

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาตอท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ

- มีขาราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาตอในประเทศและ
ตางประเทศตามความตองการ
ขององคกร

- ขาราชการในสังกัดไดศึกษาตอ
ตามความตองการขององคกร

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก ท้ังภายใน
ประเทศและตางประเทศ

- มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ
การอบรมดูงานกับหนวยงานใน
ตางประเทศ/ภายนอก

- มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ
การรอรมดูงานกับหนวยงาน
ภายนอก ในตางประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
- การจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ

- มีการจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ

- มีการจัดทําขอมูลขาราชการ
ศึกษาตอ เพ่ือรวบรวมเปนขอมูล
ในการใชบุคลากรใหสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ (Put the
Right man on the Right job)
นําไปสูการจัดตั้งธนาคารสมอง
(Think Tank)

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาตอท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ

- มีขาราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาตอในประเทศและ
ตางประเทศตามความตองการ
ขององคกร

- ขาราชการในสังกัดไดศึกษาตอ
ตามความตองการขององคกร

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก ท้ังภายใน
ประเทศและตางประเทศ

- มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ
การอบรมดูงานกับหนวยงานใน
ตางประเทศ/ภายนอก

- มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ
การรอรมดูงานกับหนวยงาน
ภายนอก ในตางประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากร
ตามความจําเปน (หลักสูตร
กลาง)

2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากร
ในสังกัดหนวยงานตางๆ
(หลักสูตรเฉพาะดาน)

- มีการจัดการฝกอบรมสัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การใหความรูในลักษณะของการ
จัดลักสูตรตางๆ แกขาราชการ
และบุคลากรในสังกัด ตามความ
จําเปนและเปนประโยชนกับ
หนวยงานโดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจัดทําเปน
หลักสูตรกลาง

- มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให
ความรูในลักษณะของการจัด
หลักสูตรตางๆ โดยจัดทําเปน
หลักสูตรเฉพาะดาน เชน ดาน
สาธารณสุข ดานการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ

- กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จัดทําหลักสูตรกลางเพ่ือใหความรู
แกประชาชนและบุคลากรใน
สังกัดสวนราชการ/หนวยงาน
ตางๆ

- สวนราชการ/หนวยงานจัดทํา
หลักสูตรเฉพาะดานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เปนการเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ใหแกบุคลากรในสังกัด
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning)

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

3.1 แผนงานจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
และการพัฒนากําลังคน

3.2 แผนงานสรางเครือขาย
ความรวมมือในการพัฒนา
กําลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร อบต.

- มีการทําแผนการจัดการความรู
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

- มีการทําโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพ้ืนท่ี
อบต.หลุบเลา

- มีการจัดทําโครงการความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานและองคกรภายนอก
อบต.หลุบเลา

- จัดใหมีคณะทํางานจัดทําระบบ
การบริหารความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ป 2564 - 2566

- สนับสนุนใหมีการจัดทํา
โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงานตางๆ ในสังกัด
พ้ืนท่ี อบต.หลุบเลา เปนการ
แสวงหาความรวมมือในการ
พัฒนาบุคลากรระหวางหนวยงาน
ตางๆ
- จัดใหมีการจัดทําโครงการความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานและองคกรภายนอก
อบต.หลุบเลา เพ่ือเปนการแสดง
ความรวมมือและสรางเครือขาย
การพัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ และแนวทาง

การติดตามประเมินผล เพ่ือใชเปนเครื่องมือวัตความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วาบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้

6.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะดําเนินการดังนี้
1) ใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทําหนาท่ี วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
พัฒนายุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยมีผังโครงสรางองคกรและการ
บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปท่ี 6.1
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รูปท่ี 6.1  แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ความหมาย สายการบังคับบัญชาโดยตรง

การประสานงาน
Flow ของการรายงาน

1. ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางานตอ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา และ
ผูบริหารระดับสูง เปนประจําทุก 6 เดือน

2. เพ่ือใหการพัฒนางานดานการบริหารทรพัยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาดําเนินการ
ไปตามแผนแมบทฯ  ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงตองดําเนินการตอไป

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาท่ีสองคลองกับแผนยุทธศาสตรฯ เพ่ือ
เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน

4. สรางความเขาในแกผูเก่ียวของทุกสวนราชการ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ยอมรับและนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ

ปลัด อบต.หลุบเลา
(CKO)

งานบริหารงานบุคคล

นายก อบต.หลุบเลา
(CEO)

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคน
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ
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6.2 การติดตามประเมินผล

เพ่ือใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผน

แมบทฯ ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการวัดประสิทธิผลของแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ
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สวนที่ 2
หลักการและเหตุผล

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การบริหารจัดการยุคใหม

ผูนําหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะ
การเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม ๆ และ
นําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร
เพ่ือใหบุคลากรในองคกรมีการพัฒนาความรูท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการ ความรูใหมมาใชกับ
องคกรไดอยางเหมาะสม

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

๑๑ “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”

ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเสียใหม จากท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ  ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  จึงกําหนดเปนหลักการวา  สวนราชการตองมีการพัฒนา
ความรู  เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

๔. การสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
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๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
เพ่ือใหเปนการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรข้ึน

โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลและจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝาย
การเมือง  และพนักงานจาง
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สวนที่ 3
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา

วัตถุประสงคของการพัฒนา
๑. เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบล
๒. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง

ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
๓. เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากท่ีสุด
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้

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

เปาหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ินและผูบริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
๒. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ินพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
๓. การพัฒนาพนักงานจาง
๔. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ินในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
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สวนท่ี 4
หลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕61-2563)
๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

๑. หลักสูตรเก่ียวกับนายก อบต. หรือหลักสูตรท่ีเก่ียวของ
๒. หลักสูตรเก่ียวกับรองนายก อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
๓. หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
๔. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
๕. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
๖. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
๗. หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการสภาฯ อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
๑. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานทองถ่ินหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
2. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/ผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
3. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง/ผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
4. หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานท่ัวไป/หัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
5. หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานการศึกษา/ผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
6. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
7. หลักสูตรเจาพนักงาน/นักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
8. หลักสูตรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
9. หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
10. หลักสูตรเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
11. หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
12.หลักสูตรเจาพนักงานปองกันฯ/นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
13.หลักสูตรนายชางไฟฟาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
14.หลักสูตรนายชางโยธาหรอืหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
15.หลักสูตรเจาพนักงานการเงินฯ/นักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
16.หลักสูตรเจาพนักงานงาน/นักวิชการจัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
17.หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
18.หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
19.หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
20.หลักสูตรครูผูดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
21.หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
22.การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี
23.เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานสวนตําบลและบุคลากร อบต.หลุบเลา
24.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนตําบลและผูทําทองท่ี ทองถ่ิน
25. หลักสูตรการจัดทํางบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
26.หลักสูตรการจัดทําแผนท่ีภาษีหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ





สวนท่ี 5
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64-2566)
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕64
(จํานวน

คน)

ป ๒๕65
(จํานวน

คน)

ป ๒๕66
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการ

เอง

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน

๑

๒

๓

๔

๕

หลักสตูรเก่ียวกับนายก อบต.หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับรองนายก อบต.หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับเลขานุการนายก อบต.
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับประธาน/รองประธาน
สภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับสมาชิกสภาอบต.หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับ
การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

รองนายก อบต. ไดรับการฝกอบรม/
พัฒนาความรู ๑ ครั้ง/ป

เลขานุการนายก อบต. ไดรับการ
ฝกอบรม/พัฒนาความรู ๑ ครั้ง/ป

ประธานสภาหรือรองประธานสภา
ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
สมาชิก อบต.ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/

/

/
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(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕4-๒๕66)
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕64
(จํานวน

คน)

ป ๒๕65
(จํานวน

คน)

ป ๒๕66
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการ

เอง

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานทองถ่ิน
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานคลัง/
ผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ
หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง/
ผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานท่ัวไป/
หัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
การศึกษา/ผูอํานวยการกองการศกึษา
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเจาพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน

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

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/

/

/

/

/
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หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดบัแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน





(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64-2566)องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕64
(จํานวน

คน)

ป ๒๕65
(จํานวน

คน)

ป ๒๕66
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการ

เอง

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

หลักสตูรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรบุคลากรหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

หลักสตูรเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเจาพนักงานปองกันฯ/นัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรนายชางไฟฟาหรือหลักสตูรอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรนายชางโยธาหรือหลักสตูรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

หลักสตูรเจาพนักงานการเงินฯ/
นักวิชาการเงินและบญัชีหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

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 ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
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

/

/

/

/

/

/

/

/

-18-





-๑9-
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64-๒๕66)องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕64
(จํานวน

คน)

ป ๒๕65
(จํานวน

คน)

ป ๒๕66
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการ

เอง

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

หลักสตูรเจาพนักงานงาน/นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดหรือหลักสตูรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ
หลักสตูรเจาพนักงาน/นักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรนักวิชาการศึกษาหรือหลกัสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรครูผูดูแลเด็กเล็กฯ หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

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 ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป
พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป
พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/

/

/

/



-20-
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64-๒๕66)องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ

เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕64
(จํานวน

คน)

ป ๒๕65
(จํานวน

คน)

ป ๒๕66
(จํานวน

คน)

อบต.
ดําเนินการ

เอง

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน

22

23

24

25

26

27

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
พนักงานสวนตําบลและบุคลากร อบต.
หลุบเลา

พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมขาราชการ
พนักงานสวนตําบลและผูทําทองท่ี
ทองถ่ิน

หลักสตูรการจัดทํางบประมาณระบบ
e-Laass หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรการจัดทําแผนท่ีภาษีหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

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

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูการปฏิบตัิงานตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิราชการ อปท.ใหแก
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานพนักงานจาง
และผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสงเสริมการทํางานเปนทีม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและเจาหนาท่ี
ของ อบต.หลุบเลา

เพ่ือเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณตาม
มาตรฐานของ อปท.

เพ่ือจัดทําแผนท่ีภาษีตามนโยบายภาครัฐ

พนักงานสวนตําบล ไดรับการศึกษา
อยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
พนักงานสวนตําบล ไดรับการศึกษา
อยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ลูกจางประจํา พนักงานจางฯลฯอบรม
และศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ป

บุคลากรไดรับการอบรม และศึกษา
ดูงานการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม
ของพนักงาน ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป
พนักงานสวนตําบล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

๑

๑

40

40

๑

๑

๑

๑

40

40

๑

๑

๑

๑

40

40

๑

๑

/

/

/

/

/

/



-21-

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

หมายเหตุ

1 ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน -

2 ประชุม มอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนนิงาน -

3 สนับสนนุใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทุกคน

อบต.

4 สนับสนนุใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน
ในหนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร

อบต.

5 จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดงูานเพิ่มประสิทธิภาพการให
พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบริหาร

อบต.

6 กําหนดแนวทางปฏบิัติใหพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ สรุปความสาํคัญเสนอผูบังคบับัญชา
ตามลําดับและสรุปกําหนดใหพนักงานทุกคนไดรับทราบ
รวมกัน

-

7 สนับสนนุใหบุคลากรเพิ่มคุณวฒุิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท -

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

อบต.



-22-
ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

หมายเหตุ

1 ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน -

2 ประชุม มอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนนิงาน -

3 สนับสนนุใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทุกคน

อบต.

4 สนับสนนุใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน
ในหนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร

อบต.

5 จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดงูานเพิ่มประสิทธิภาพการให
พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบริหาร

อบต.

6 กําหนดแนวทางปฏบิัติใหพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ สรุปความสาํคัญเสนอผูบังคบับัญชา
ตามลําดับและสรุปกําหนดใหพนักงานทุกคนไดรับทราบ
รวมกัน

-

7 สนับสนนุใหบุคลากรเพิ่มคุณวฒุิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท -

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

อบต.



-23-
ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค.
65

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย.
66

พ.ค.
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค.
66

ก.ย.
66

หมายเหตุ

1 ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน -

2 ประชุม มอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนนิงาน -

3 สนับสนนุใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทุกคน

อบต.

4 สนับสนนุใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางาน
ในหนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร

อบต.

5 จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดงูานเพิ่มประสิทธิภาพการให
พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบริหาร

อบต.

6 กําหนดแนวทางปฏบิัติใหพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ สรุปความสาํคัญเสนอผูบังคบับัญชา
ตามลําดับและสรุปกําหนดใหพนักงานทุกคนไดรับทราบ
รวมกัน

-

7 สนับสนนุใหบุคลากรเพิ่มคุณวฒุิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท -

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

อบต.





ภาคผนวก



บนัทกึขอความ
สวนราชการ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล โทร. 0 4209 9707 .
ที่ สน 82301/394 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 .
เรื่อง ขอเชิญรวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล

ถึง คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ท่ี 566/2563  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร  ซึ่งทานไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ ในการจัดทําแผนดังกลาว  ดังนั้นเพ่ือเปนการวางแผน
ในการกําหนดอัตรายุทธศาสตร การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ในสังกัดเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอเชิญทาน
เขารวมประชุม วิเคราะหวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ประจําป 2564 - 2566 ขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา ในวันท่ี  22  สิงหาคม  2563  เวลา  13.00  น.  ณ หองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบ
เลา

จึงแจงมาเพ่ือเขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาว

(นางสาวณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์)
ประธานคณะกรรมการ/

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



วาระการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
วันที่  20 สิงหาคม  2563  เวลา  13.00 น.
ณ  หองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

-------------------
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ี 566/2563 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม
2563 แตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล โดย
สัดสวนของคณะกรรมการและหนาท่ี มีดังนี้คะ

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ
2564–2566 ดังนี้

1.1  นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานคณะกรรมการ
1.2 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการ
1.3  ผูอํานวยการกองคลัง คณะกรรมการ
1.4 ผูอํานวยการกองชาง คณะกรรมการ
1.5 หัวหนาสํานักงานปลัด คณะกรรมการ
1.6  นักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

2. คณะกรรมการมีหนาท่ี ดังนี้
2.1  กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ในดานตาง ๆ ประกอบดวย  ดาน

ความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดาน
คุณสมบัติสวนตัว  และดานศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม

2.2 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   กํากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากร พรอมท้ังพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา - ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา - ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566
…………………………………………….....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
วันท่ี 20  สิงหาคม 2563 เวลา  13.00 น.
ณ  หองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

-------------------
ผูมาประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ
1 นางสาวณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์ ประธานกรรมการ ณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์
2 นางนวลละมัย  แสงผา กรรมการ นวลละมัย  แสงผา
3 นายทรงยศ  ทัศคร กรรมการ ทรงยศ  ทัศคร
4 นางสาวธันยภัคนันท  สายสุรยี กรรมการ ธันยภัคนันท  สายสุรีย
5 นางสาวมณีรัตน  ผลรักษา เลขานุการ มณีรัตน  ผลรักษา

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวดิฉันขอเปดการประชุมตามวาระการประชุมคะ
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ี 566/2563 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563
แตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล โดยสัดสวนของคณะกรรมการและหนาท่ี มีดังนี้คะ

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 –2566 ดังนี้

1.1  นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
คณะกรรมการ

1.2  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการ
1.3  ผูอํานวยการกองคลัง คณะกรรมการ
1.4 ผูอํานวยการกองชาง คณะกรรมการ
1.5 หัวหนาสํานักงานปลัด คณะกรรมการ
1.6 นักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

2. คณะกรรมการมีหนาท่ี ดังนี้
2.1  กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ในดานตาง ๆ ประกอบดวย  ดาน

ความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร ดาน
คุณสมบัติสวนตัว  และดานศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม

2.2 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   กํากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรพรอมท้ังพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.3 ดําเนินการดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา และสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูความสามารถ ในการพัฒนาองคกรตอไปในอนาคต และยั่งยืน



ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา - ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา - ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธาน - การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ในหนวยงานราชการ เปนสวนหนึ่งท่ีจะกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรูความเขาใจ ในสายงานของตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ท่ีมีอยูใหมียิ่งข้ึนกวาเดิม  และสรางความชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดังนั้น
ในวันนี้ เพ่ือเปนการกําหนดทิศการทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลของ องคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา ใหมีความชัดเจน จึงไดเชิญคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ ซึ่ง
ไดแก ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ มารวมพิจารณาในการวางแผนและยุทธศาสตรการ
พัฒนากันในวันนี้ สําหรับการกําหนดทิศทางการพัฒนา ขอใหแตละทานไดเสนอแนวทางการ
พัฒนา คะ

รองปลัด อบต. - การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และมีความชํานาญในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ดิฉันเห็นควรให จัดทําแผนการฝกอบรม ทุกสายงาน ในแผนพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล สวนงบประมาณ นั้น เราจะใชงบประมาณท่ีแตละโครงการกําหนดเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรม

หัวหนาสํานักปลัด – ในสวนแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดแนบมาพรอมกับวาระแลว ใหทุกทาน พิจารณาพรอม
ๆ กัน ตามขอดังนี้เลย คะ
- หลักการและเหตุผล
- ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
- วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
- เปาหมายในการพัฒนา
- ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
- ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
- ยุทธศาสตรการพัฒนาสวนตําบล
- ปญหาและแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
- การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล



- โครงการและกิจกรรมการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดกําหนดแผนงาน
และโครงการ ตามยุทธศาสตร  3  ยุทธศาสตร  และโครงการและกิจกรรมเพ่ือตอบโจทย
ยุทธศาสตร ดังนี้คะ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มี 3 ยุทธศาตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน

1.6 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร
1.7 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หนวยงานตาง ๆในสังกัด อบต.หลุบเลา
1.8 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
1.9 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.หลุบเลา
1.10 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม

2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน
(หลักสูตรกลาง)

2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตาง ๆ
(หลักสูตรเฉพาะดาน)

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning Organization)
3.2 แผนงานจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ

การพัฒนากําลังคน
1.2 แผนงานสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร อบต.

สวนท่ีมาของงาน  โครงการ หรือ กิจกรรมท่ี ฝายเลขาไดบรรจุลงในแผนนั้น ไดดําเนินการให
หัวหนาสวนราชการประชุมผูใตบังคับบัญชา เพ่ือเสนอความตองการพัฒนารายบุคคล วาแตละคนมีทักษะ ระดับใด
และมีความตองการพัฒนาทักษะในดานใด  โดยออกแบบสอบถามเปนรายบุคคล และเม่ือไดปญหาและความตองการ
ในเบื้องตนของบุคลากรแลว นํามารวบรวมเพ่ือพิจารณาจัดทําเปนโครงการ งาน หรือ กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนคะ
ตามแบบฟอรมท่ี 1 คะ

สวนแบบฟอรมท่ี 2 เปนการแสดงเจตจํานงเพ่ือเขารับการอบรมเปนรายกรณี หลังจากท่ีแผนพัฒนา
ออกไปแลว และมีหนังสือใหเขารับการอบรม หรือตองการเขารับการอบรมตามโครงการหนึ่ง  ซึ่งบุคลากรตองระบบ
รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา โดย วามีเหตุผลและความจําเปนแคไหนในการท่ีจะเขารับการอบรมใน
โครงการ นั้น ๆ คะ



แบบฟอรมท่ี 3 เปนตัวอยางการรายงานผลหลังจากท่ีกลับมาจากอบรม ซึ่งเม่ือแผนพัฒนาพนักงาน
สวนตําบลไดประกาศใชแลว  บุคลากรท่ีเขารับการอบรม หรือหนวยงานของเราเองจัดการอบรมตองรายงานผลการ
อบรม ใหกับผูบริหารทราบ ซึ่งก็คือ การงานตามลําดับชั้นถึงนายกนั่นเองคะ

แบบฟอรมท่ี 4 เปนตัวอยางการรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
หมายถึงการรายงานผลเม่ือดําเนินการตามแผนนี้ ซึ่งเปนหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีจะรายงานผลใหผูบริหารทราบ
ดังนั้นแลว ในการรายงานผลการดําเนินการตามแผน แบบฟอรมตามตัวอยาง 1 – 4 จึงมีความสัมพันธกันทาง
เอกสาร เชน หากผูเขารับการอบรมไปอบรมเรียบรอยแลว ไมรายงานตาม แบบฟอรมท่ี 3 แลว คณะกรรมการยอม
ไมมีเอกสารรายงานสรุปประจําป ปรือรายไตรมาส ใหนายกทราบได  และแบบฟอรมท่ี 4 ก็จะไมเกิดข้ึน หรือไมมี
นั่นเองคะ
ประธาน - ใหคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเลยคะ
รองปลัด อบต. - ดิฉันวาแผนท่ีบรรจุในแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ครอบคลุมแลวคะ
ผูอํานวยการกองชาง - ผมเห็นดวยครับ
ผูอํานวยการกองคลัง – ดิฉันก็เห็นดวยคะ
หัวหนาสํานักปลัด – เห็นดวยคะ
ท่ีประชุม เห็นชอบ แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ  2564 - 2566 และเห็นชอบใหใช
แบบฟอรม ท่ี 1 – 4 ในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ - ไมมี –
ประธาน - เรื่องอ่ืน ๆ มีทานใดเสนอเรื่องอะไรบางคะถาไมมีดิฉันขอปดการประชุม

เลิกประชุม เวลา  14.30 น.

(ลงชื่อ) มณีรัตน  ผลรักษา ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมณีรัตน  ผลรักษา)

เลขานุการ

(ลงชื่อ) ณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการ



- แบบฟอรมที่ 1-
แบบฟอรมสอบถามเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลรายบุคคล

ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
สวนราชการ.......................................

ชื่อผูปฏิบัติงาน...............................................................ตําแหนง.............................ระดับ....................................
หนาท่ีความรับผิดชอบ โดยตําแหนง และการปฏิบัติงานจริง

1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................

การประเมินตนเอง ใหพิจารณาระดับการประเมินดังตอไปนี้

1. ระดับความรู/ทักษะ (1)
0 – ไมมีความรู/ไมมีทักษะ
1 – มีความรู มีทักษะบางแตไมมีความม่ันใจท่ีจะนําไปใชงานจําเปนตองมีท่ีปรึกษา
2 – มีความรู มีทักษะและมีความม่ันใจท่ีจะนําไปใชงาน
3 – มีความรู ทักษะและสามารถเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําได

2. ระดับความจําเปนตองานท่ีรับผิดชอบ (2)
0 – ไมมีความจําเปน ไมไดใชงาน
1 – มีความจําเปนบางครั้งท่ีตองนํามาใชงาน
2 – มีความจําเปนตองใชในงานบอยครั้ง
3 – จําเปนอยางยิ่งท่ีตองนํามาใชงาน

3. ระดับความตองการในการพัฒนา (3)
0 – ไมตองพัฒนา
1 – มีความตองการพัฒนาเพ่ือตองการใชงานในระยะยาว
2 – มีความตองการพัฒนาเพ่ือตองการใชในงานในระยะปานกลาง
3 – มีความตองการพัฒนาอยางเรงดวนเพ่ือตองการใชในงาน



ตารางลงคะแนน
คําอธิบายให บุคลากรบันทึกคะแนนดวยตนเอง โดยนําคาคะแนนท่ีคิดวาใชหรือตองการจากขอ 1 – 3 มาลงคะแนน
ตัวเอง ในแบบ ชอง (1) – (3)

คุณลักษณะ

คาคะแนน (กรอกดวยตังเอง)

ระดับ
ปจจุบัน

(1)

ระดับท่ีพึง
ประสงค

(2)

ระดับความ
ตองการ
พัฒนา

(3)
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับช้ัน)
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําผูบริหาร (เฉพาะสายงานผูบริหาร)
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเปนผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ
สมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางท่ีมีชื่อเหมือนพนักงานสวนตําบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
1. ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………..
ขอเสนอแนะดานอ่ืน ๆ เชน เสริมทักษะ ดานคอมพิวเตอร  ดานภาษา  ดานการจัดการขอมูล ฯลฯ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



- แบบฟอรมที่ 2-
แบบแสดงเจตจํานงของเจาหนาท่ีในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ในการนําความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีไดรับจากการเขารับการอบรมไปใชพัฒนาการปฏิบัติงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------

ขาพเจา  .............................................ตําแหนง  ...........................................สังกัด ........................
อบต.หลุบเลา  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการ ดังนี้
1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................

โดยขอแสดงเจตจํานงวา เม่ือขาพเจาไดรับการคัดเลือกและผานการฝกอบรมแลว จะนําความรู
ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ท่ีไดรับจากการฝกอบรม ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนางาน ในอํานาจหนาท่ีของตน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเกิดการพัฒนาตอเนื่อง  ตามเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และมีความพรอมท่ีจะใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการนําความรูไปใช ฯ ภายหลังจากการฝกอบรม ดังนี้

ความรูท่ีคาดวาไดรับ จาก
การฝกอบรมตามท่ีกําหนดไว
ในวัตถุประสงคของหลักสูตร

แนวทางในการนํามาใช
ใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนางานของตนเอง/

อปท

ผลผลิต/ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ

ตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธ
และเปาหมายตัวช้ีวัด

(ลงชื่อ).....................................................ผูสมัคร
(                                      )

ตําแหนง.......................................................

(ลงชื่อ)...............................................
( )

ตําแหนง

(ลงชื่อ)...............................................
(นางตองใจ  ลาวัลย)

รองปลัด อบต.หลุบเลา

(ลงชื่อ)...............................................
(นางสาวณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.  ปฏิบัติหนาท่ี



................................................
ผูบังคับบัญชาของผูสมัคร

นายก อบต.หลุบเลา

เพ่ิมแบบฟอรม ที่ 3

บันทกึขอความ
สวนราชการ สวนราชการผูเขารับการอบรม

ที่ วันที่
.
เรื่อง รายงานผลการฝกอบรม
.

เรียน หัวหนาสวนราชการท่ีสังกัด-ผูบริหารทองถ่ิน

เรื่องเดิม
ท่ีไปท่ีมาของการไปฝกอบรม................................................................................................................

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

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

ขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน .............................................................................................................................

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

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

ขอกฎหมาย/กฎ / หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ (ถามี หากไมมีไมตองลง)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ขอเสนอ
ความเห็นของผูเสนอรายงาน เพ่ือจุดประสงคใหผูบังคับบัญชา /ทราบ /รับรู /ลงนาม/อนุมัติ/

อนุญาต ฯ เชน -เพ่ือใหการรายงานผลการฝกอบรมเปนไปดวยความเรียบรอย  ขาพเจา จึงไดเสนอ
ผลการฝกอบรม ดังรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย
ขอเรียน
จึงเรียนมาเพ่ือโปรด/พิจารณา /ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต/ลงนาม...........

( )



ตําแหนง..................................................................
หมายเหตุ ปรับแตงไดตามสมควร

เพ่ิมแบบฟอรม ที่ 4

บันทกึขอความ
สวนราชการ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล โทร.

ที่ วันที่
.
เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป.....

เรียน นายก/ผูบริหารทองถ่ิน
เรื่องเดิม
ท่ีไปท่ีมาเชน คําสั่งแตงตั้งกรรมการ......................................................................................................

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

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

ขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เชน คําสั่งใหคณะกรรมการทําอะไร เพราะอะไร/ทําไมถึงทํา

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

ขอกฎหมาย/กฎ / หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ (ถามี หากไมมีไมตองลง)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ขอเสนอ
ความเห็นของผูเสนอรายงาน เพ่ือจุดประสงคใหผูบังคับบัญชา /ทราบ /รับรู /ลงนาม/อนุมัติ/

อนุญาต ฯ เชน -เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ
เรียบรอย และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลบรรลุตามวัตถุประสงค คณะกรรมการจึงไดรายงานผล
การดําเนินโครงการตามแผน ประจําป งบประมาณ 2560  ดังรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย
ขอเรียน
จึงเรียนมาเพ่ือโปรด/พิจารณา /ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต/ลงนาม...........

(                                               )

ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล



หมายเหตุ ปรับแตงไดตามสมควร


