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แผนพ พัฒนาบบุคลากร

ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบง

อตาเภอศรรีว ริไล     จ พังหว พัดบบึงกาฬ
ประจตาปรี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕ 61 –

๒๕ 63
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คตานตา

แผนพพัฒนาบบุคลากรระยะ  4  ปปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 )  
ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ฉบพับนปีนี้  จพัดทตาขขนี้นภายใต ต้กรอบ
ยบุทธศาสตรค์และแผนอพัตรากตาลพัง  ๓  ปปี  ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 )  โดย
ได ต้จพัดให ต้มปีการประชบุมสพัมมนาผผ ต้บรริหารและบบุคลากรทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง  เพพที่อ
รวบรวมข ต้อมผลจากทบุกสสวนราชการขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง 
ซขที่งทตาให ต้ได ต้ข ต้อมผลทปีที่สามารถนตามาใช ต้ในการจพัดทตาแผนพพัฒนาบบุคลากรจาก
กระบวนการทปีที่เปป็ นระบบ  ได ต้แกส  การวริเคราะหค์ภาระงานเพพที่อประกอบการ
วริเคราะหค์อพัตรากตาลพัง  การสตารวจความต ต้องการฝขกอบรมของบบุคลากร 
มาตรฐานการปฏริบพัตริงานของเจ ต้าหน ต้าทปีที่  ข ต้อคริดเหป็นและข ต้อเสนอแนะจาก
การประเมรินความพขงพอใจของผผ ต้ใช ต้บรริการ ตลอดจนข ต้อสรบุปจากการ
ประเมรินผลการปฏริบพัตริงานของบบุคลากรเพพที่อจพัดทตาแผนพพัฒนาบบุคลากร
อยสางเปป็ นรผปธรรม

        
คณะผผ ต้บรริหารองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง หวพังเปป็ น

อยสางยริที่งวสา หากได ต้ดตาเนรินการตามแผนพพัฒนาบบุคลากรนปีนี้แล ต้ว บบุคลากร
ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง จะเปป็ นบบุคคลทปีที่มปีคบุณภาพ เปป็ นทปีที่
พขงพอใจของประชาชน สามารถสร ต้างผลงานทปีที่ดปีมปีมาตรฐานให ต้แกสองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงได ต้                จขงขอขอบคบุณผผ ต้มปีสสวน
เกปีที่ยวข ต้องและจพัดทตาแผนพพัฒนาบบุคลากร  ( พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖ 3 ) ไว ต้ 
ณ ทปีที่นปีนี้

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
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สารบ พัญ

         ห
นน้า

สสวนทรีที่ ๑  หลพักการและเหตบุผล
  ๑

สสวนทรีที่ ๒ วพัตถบุประสงคค์และเปต้าหมาย
  ๖

สสวนทรีที่ ๓  หลพักสผตรการพพัฒนา
  ๑๑

สสวนทรีที่ ๔  วริธปีการพพัฒนาและระยะเวลาดตาเนรินการพพัฒนา
  ๑๓

สสวนทรีที่ ๕  งบประมาณในการดตาเนรินการพพัฒนา
  ๒๓

สสวนทรีที่ ๖  การตริดตามและประเมรินผล
  ๒๕
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ภาคผนวก

-  คตาสพัที่งคณะกรรมการจพัดทตาแผนพพัฒนาพนพักงานสสวนตตาบลองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง

สสวนทรีที่ ๑
หล พักการและเหตบุผล

๑.  หล พักการและเหตบุผลของการจ พัดทตาแผนพ พัฒนาบบุคลากร

๑.๑ ภาวการณค์เปลรีที่ยนแปลง
ภายใต ต้กระแสแหสงการปฏริรผประบบราชการ  และการ

เปลปีที่ยนแปลงด ต้านเทคโนโลยปีการบรริหารจพัดการยบุคใหมส  ผผ ต้นตาหรพอผผ ต้บรริหาร
องคค์การตสางๆ  ต ต้องมปีความตพที่นตพัวและเกริดความพยายามปรพับตพัวในรผปแบบ
ตสางๆ    โดยเฉพาะการเรสงรพัดพพัฒนาทรพัพยากรมนบุษยค์และองคค์การ   การ
ปรพับเปลปีที่ยนวริธปีคริด  วริธปีการทตางาน  เพพที่อแสวงหารผปแบบใหมส ๆ   และนตา
ระบบมาตรฐานในระดพับตสาง ๆ มาพพัฒนาองคค์การ   ซ ขที่งนตาไปสผสแนวคริดการ
พพัฒนาระบบบรริหารความรผ ต้ภายในองคค์การ    เพพที่อให ต้องคค์การสามารถใช ต้
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และพพัฒนาความรผ ต้  ทปีที่มปีอยผสภายในองคค์การได ต้อยสางมปีประส ริทธริภาพและปรพับ
เปลปีที่ยนวริทยาการความรผ ต้ใหมสมาใช ต้กพับองคค์การได ต้อยสางเหมาะสม

๑.๒  พระราชกฤษฎรีกาวสาดน้วยหล พักเกณฑค์และวริธรีการบรริหาร
จ พัดการบน้านเมมืองทรีที่ด รี พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชกฤษฎปีกาวสาด ต้วยหลพักเกณฑค์และวริธปีการบรริหารกริจการ
บ ต้านเมพองทปีที่ดปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑  ระบบุ ดพังนปีนี้
“สสวนราชการมปีหน ต้าทปีที่พพัฒนาความรผ ต้ในสสวนราชการเพพที่อให ต้มปีลพักษณะ

เปป็ นองคค์การแหสงการเรปียนรผ ต้อยสางสมตที่าเสมอ โดยต ต้องรพับรผ ต้ข ต้อมผลขสาวสาร
และสามารถประมวลผลความรผ ต้ในด ต้านตสาง ๆ เพพที่อนตามาประยบุกตค์ใช ต้ในการ
ปฏริบพัตริราชการได ต้อยสางถผกต ต้อง รวดเรป็วและเหมาะสมตสอสถานการณค์ รวม
ทพั นี้งต ต้องสสงเสรริมและพพัฒนาความรผ ต้ความสามารถ    สร ต้างวริสพัยทพัศนค์และปรพับ
เปลปีที่ยนทพัศนคตริของข ต้าราชการในสพังกพัด ให ต้เปป็ นบบุคลากรทปีที่มปีประส ริทธริภาพ
และมปีการเรปียนรผ ต้รสวมกพัน   ทพั นี้งนปีนี้ เพพที่อประโยชนค์ในการปฏริบพัตริราชการของ
สสวนราชการให ต้สอดคล ต้องกพับการบรริหารราชการให ต้เกริดผลสพัมฤทธริธิ์”

“ในการบรริหารราชการแนวใหมส สสวนราชการจะต ต้องพพัฒนาความรผ ต้
ความเชปีที่ยวชาญให ต้เพปียงพอแกสการปฏริบพัตริงาน ให ต้สอดคล ต้องกพับสภาพ
สพังคมทปีที่เปลปีที่ยนแปลงไปอยสางรวดเรป็วและสถานการณค์ของตสางประเทศทปีที่มปี
ผลกระทบตสอประเทศไทยโดยตรง  ซ ขที่งในการบรริหารราชการตามพระราช
กฤษฎปีกานปีนี้จะต ต้องเปลปีที่ยนแปลงทพัศนคตริเดริมเสปียใหมส    จากการทปีที่ยขดแนว
ความคริดวสาต ต้องปฏริบพัตริงานตามระเบปียบแบบแผนทปีที่วางไว ต้   ตพั นี้งแตสอดปีตจน
ตสอเนพที่องถขงปพัจจบุบพัน เน ต้นการสร ต้างความคริดใหมส ๆ ตามวริชาการสมพัยใหมส
และนตามาปรพับใช ต้กพับการปฏริบพัตริราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎปีกา
ฉบพับนปีนี้กตาหนดเปป็ นหลพักการวสา สสวนราชการต ต้องมปีการพพัฒนาความรผ ต้เพพที่อให ต้
มปีลพักษณะเปป็ นองคค์การแหสงการเรปียนรผ ต้อยสางสมตที่าเสมอ โดยมปีแนวทาง
ปฏริบพัตริดพังนปีนี้

๑.  ต ต้องสร ต้างระบบให ต้สามารถรพับรผ ต้ขสาวสารได ต้อยสางกว ต้างขวาง
๒.  ต ต้องสามารถประมวลผลความรผ ต้ในด ต้านตสาง ๆ เพพที่อนตามาประยบุกตค์

ใช ต้ในการปฏริบพัตริราชการได ต้อยสางถผกต ต้อง   รวดเรป็วและเหมาะสมกพับ
สถานการณค์ทปีที่มปีการเปลปีที่ยนแปลงไป

๓.  ต ต้องมปีการสสงเสรริมและพพัฒนาความรผ ต้ความสามารถ สร ต้างวริสพัย
ทพัศนค์และปรพับเปลปีที่ยนทพัศนคตริของข ต้าราชการ เพพที่อให ต้ข ต้าราชการทบุกคนเปป็ น
ผผ ต้มปีความรผ ต้ ความสามารถในวริชาการสมพัยใหมสตลอดเวลามปีความสามารถ 
ในการปฏริบพัตริหน ต้าทปีที่ให ต้เกริดประสริทธริภาพสผงสบุดและมปีคบุณธรรม
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๔.  ต ต้องมปีการสร ต้างความมปีสสวนรสวมในหมผสข ต้าราชการให ต้เกริดการแลก
เปลปีที่ยนความรผ ต้ซ ขที่งกพันและกพัน เพพที่อการนตามาพพัฒนาใช ต้ในการปฏริบพัตริราชการ
รสวมกพันให ต้เกริดประสริทธริภาพ”
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จ พังหว พัดบบึงกาฬ
ตาม ประกาศคณะกรรมการพนพักงานสสวนตตาบลจพังหวพัดบขงกาฬ

เรพที่อง  หลพักเกณฑค์และเงพที่อนไขเกปีที่ยวกพับการบรริหารงานบบุคคลขององคค์การ
บรริหารสสวนตตาบล  ลงวพันทปีที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ในหมวดทปีที่ ๑๒ การ
บรริหารงานบบุคคล  สสวนทปีที่ ๓ การพพัฒนาพนพักงานสสวนตตาบล  ได ต้กตาหนดให ต้
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลมปีการพพัฒนาพนพักงานสสวนตตาบล   กสอนมอบ
หมายให ต้ปฏริบพัตริหน ต้าทปีที่  โดยผผ ต้บพังคพับบพัญชาต ต้องพพัฒนา  ๕  ด ต้าน  ดพังนปีนี้

๑.  ด ต้านความรผ ต้ทพัที่วไปในการปฏริบพัตริงาน
๒.  ด ต้านความรผ ต้และทพักษะของงานแตสละตตาแหนสง
๓.  ด ต้านการบรริหาร
๔.  ด ต้านคบุณสมบพัตริสสวนตพัว
๕.  ด ต้านศปีลธรรมคบุณธรรม

เพพที่อให ต้เปป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการพนพักงานสสวนตตาบล
จพังหวพัดบขงกาฬ  เรพที่อง  หลพักเกณฑค์และเงพที่อนไขเกปีที่ยวกพับการบรริหารงาน
บบุคคลขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล  ลงวพันทปีที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
ข ต้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  จขงได ต้จพัดทตาแผนพพัฒนาขขนี้น  โดยจพัดทตาให ต้สอดคล ต้อง
กพับแผนอพัตรากตาลพัง ๓ ปปี  ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  และจพัด
ทตาให ต้ครอบคลบุมถขงบบุคลากร พนพักงานสสวนตตาบล และพนพักงานจ ต้างของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง

๑.๔  การวริเคราะหค์บบุคลากร
การวริเคราะหค์บบุคลากร ( Personal Analysis) ใช ต้หลพักการ

วริเคราะหค์แบบ SWOT ซขที่งเปป็ นการวริเคราะหค์แบบเดปียวกพับการวางแผน
พพัฒนาองคค์การบรริหารสสวนตตาบลทปีที่กรมสสงเสรริมการปกครองท ต้องถริที่น
กตาหนดไว ต้ เพพที่อให ต้การอสานผลการวริเคราะหค์เปป็ นไปในทางเดปียวกพันและ
เข ต้าใจได ต้งสาย

จบุดแขข็ง (Strengths) จบุดอสอน (Weaknesses)
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๑.  มปีเจ ต้าหน ต้าทปีที่และผผ ต้รพับผริดชอบใน
แตสละตตาแหนสง
     ชพัดเจน สามารถปฏริบพัตริงานได ต้
สะดวกรวดเรป็วทพัน
     ตสอเหตบุการณค์
๒.  มปีการกตาหนดสสวนราชการ
เหมาะสมกพับงานทปีที่
     ปฏริบพัตริ
๓.  สสงเสรริมให ต้มปีการใช ต้ระบบ
สารสนเทศ และ IT 
     ให ต้ทพันสมพัยอยผสเสมอ 
๔.  มปีจตานวนเจ ต้าหน ต้าทปีที่เพปียงพอใน
การปฏริบพัตริงาน
๕.  มปีการพพัฒนาศขกษาหาความรผ ต้
เพริที่มเตริม

๑.  การปฏริบพัตริงานภายในสสวน
ราชการและระหวสางภาค     
     สสวนราชการยพังขาดความเชพที่อม
โยงเกพนี้อหนบุนซขที่งกพัน
     และกพัน
๒.  เจ ต้าหน ต้าทปีที่ผผ ต้ปฏริบพัตริงานยพังขาด
ความรผ ต้ทปีที่เปป็ นระบบและ 
     เหมาะสมกพับการปฏริบพัตริงาน
๓.  เจ ต้าหน ต้าทปีที่มปีความตระหนพักใน
หน ต้าทปีที่และความ 
     รพับผริดชอบตสองานทปีที่ปฏริบพัตริคสอน
ข ต้างน ต้อย
๔.  ขาดการสร ต้างวพัฒนธรรมองคค์กร 
และพพัฒนาแนวคริด 
     รวมถขงคบุณธรรมและจรริยธรรม 
เพพที่อให ต้เกริดสริที่งจผงใจ  
     และขวพัญกตาลพังใจ ทปีที่จะทตาให ต้
ข ต้าราชการและ
     เจ ต้าหน ต้าทปีที่ทบุสมเทกตาลพังกายและ
ความคริดในการ
     ปฏริบพัตริงาน
๕.  ทตางานในลพักษณะใช ต้ความคริด
สสวนตพัวเปป็ นหลพัก

โอกาส (Opportunities) ภ พัยคบุกคาม(Threats)
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1. ประชาชนรสวมมพอพพัฒนา 
อบต.ดปี  

2. มปีความคบุ ต้นเคยกพันทพั นี้งหมดทบุก
คน

3. บบุคลากรมปีถริที่นทปีที่อยผสกระจายทพัที่ว
เขต  อบต. ทตาให ต้รผ ต้สภาพพพนี้นทปีที่ 
ทพัศนคตริของประชาชนได ต้ดปี

4. บบุคลากรมปีการพพัฒนาความรผ ต้
ปรริญญาตรปีปรริญญาโทเพริที่มขขนี้น 

๑.  ระเบปียบกฎหมายไมสเอพนี้อตสอการ
ปฏริบพัตริงาน
๒.  กระแสความนริยมของตสางชาตริมปี
ผลกระทบตสอ
     คบุณภาพชปีวริตของประชาชน
๓.  มปีความก ต้าวหน ต้าในวงแคบ
๔.  บบุคลากรมปีภาระต ต้องดผแล

ครอบครพัว และตสอสผ ต้ปพัญหา
เศรษฐกริจ ทตาให ต้มปีเวลาให ต้ชบุมชน
จตากพัด

การวริเคราะหค์ในระด พับองคค์กร

จบุดแขข็ง (Strengths) จบุดอสอน (Weaknesses)
1. บบุคลากรมปีความรพักถริที่นไมส

ต ต้องการย ต้ายทปีที่
2. การเดรินทางสะดวกทตางาน

เกรินเวลาได ต้
3. อยผสในวพัยทตางานสามารถรพับรผ ต้

และปรพับตพัวได ต้เรป็ว
4. มปีความรผ ต้เฉลปีที่ยระดพับปรริญญา

ตรปี
5. ผผ ต้บรริหารระดพับหนสวยงานมปี

ความเข ต้าใจในการทตางาน
สามารถสนองตอบนโยบายได ต้ดปี

6. มปีระบบบรริหารงานบบุคคล

1. ขาดความกระตพอรพอร ต้น
2. มปีภาระหนปีนี้ส รินทตาให ต้ทตางานไมส

เตป็มทปีที่
3. ขาดบบุคลากรทปีที่มปีความรผ ต้เฉพาะ

ทางวริชาชปีพ
4.พพนี้นทปีที่พพัฒนากว ต้าง ปพัญหามากทตาให ต้

บางสายงานมปีบบุคลากรไมสเพปียงพอ
หรพอไมสมปี  เชสน  นพักวริชาการเกษตร  
นพักวริชาการสาธารณสบุข  

5.วพัสดบุอบุปกรณค์เครพที่องมพอเครพที่องใช ต้ใน
งานบรริการสาธารณะบางประเภท
ไมสมปี/ไมสพอ 

6. สตานพักงานแคบ ข ต้อมผลเอกสาร
ตสาง ๆสตาหรพับใช ต้อ ต้างอริงและปฏริบพัตริมปี
ไมสครบถ ต้วน

โอกาส (Opportunities) ภ พัยคบุกคาม(Threats)
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๑.  นโยบายรพัฐบาลเอพนี้อตสอการ
พพัฒนาและการแขสงขพัน
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรม
สสงเสรริมการ   
     ปกครองท ต้องถริที่นสนพับสนบุนการ
พพัฒนาพนพักงาน
     สสวนตตาบลด ต้านความก ต้าวหน ต้า
ทางเทคโนโลยปี
     สารสนเทศ
๓.  อพัตราการเจรริญเตริบโตทาง
เศรษฐกริจของประเทศ
๔.  ประชาชนให ต้ความสนใจตสอ
การปฏริบพัตริงานของ

 องคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริที่น     

1. มปีระบบอบุปถพัมภค์และกลบุสมพรรค
พวกจากความสพัมพพันธค์แบบ เครพอ
ญาตริ ในชบุมชน การดตาเนรินการทาง
วรินพัยเปป็ นไปได ต้ยากมพักกระทบกลบุสม
ญาตริพปีที่น ต้อง  

2. ขาดบบุคลากรทปีที่มปีความ
เชปีที่ยวชาญบางสายงานความรผ ต้ทปีที่มปี
จตากพัดทตาให ต้ต ต้องเพริที่มพผนความรผ ต้ให ต้
หลากหลายจขงจะทตางานได ต้ 
ครอบคลบุมภารกริจขององคค์การ
บรริหารสสวนตตาบล      

3. งบประมาณน ต้อยเมพที่อเปรปียบ
เทปียบกพับพพนี้นทปีที่        จตานวน
ประชากร   และภารกริจ    

การวริเคราะหค์โครงสรน้างการพ พัฒนาบบุคลากร

โครงสรน้างปพัจจบุบ พัน



- 11 -

 การพพัฒนาบบุคลากรในโครงสร ต้างใหมสขององคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาสะแบง จะเปป็ นการพพัฒนาโดยให ต้ประชาชนมปีสสวนรสวมและ
ใช ต้ระบบเปริด   โดยบบุคลากรสามสสวนทปีที่ต ต้องสพัมพพันธค์กพันเพพที่อให ต้ได ต้
บบุคลากรทปีที่มปีคบุณภาพ  มปีคณะกรรมการทตาหน ต้าทปีที่วางแผนอพัตรากตาลพัง 
สรรหาทพั นี้งการบรรจบุแตสงตพั นี้ง การโอนย ต้าย และประเมรินผลเพพที่อการ
เลพที่อนระดพับตตาแหนสง การพริจารณาความดปีความชอบ และการตสอ
สพัญญาจ ต้าง โครงสร ต้างการพพัฒนาบบุคลากรขององคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาสะแบงทปีที่จะปรพับปรบุงจขงเปป็ นดพังนปีนี้

นายกองคค์การบรริหาร
สสวนตตาบล

หพัวหน ต้าหนสวย
งานจพัดทตาแผน 
ควบคบุมกตากพับ

ดผแล

ผผ ต้ปฏริบพัตริงานมปี
ความรผ ต้เข ต้าใจ

งานทปีที่ทตา

สพัที่งการ/กตาหนดราย
ละเอปียด

ควบคบุมตรวจสอบให ต้
เปป็ นไป

ตามระเบปียบแล ต้ว
รายงาน

นายกองคค์การบรริหาร
สสวนตตาบล

น

ทตางานตามคตาสพัที่ง
ฝขกฝนพพัฒนาด ต้วย
ตนเองตาม
ยบุทธศาสตรค์ได ต้

สพัที่งการ /วางแผน/

วรินริจฉพัย

  

ประเมริน
ผล
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วริส พัยท พัศนค์การบรริหารงานบบุคคล

“ภายในปปี  ๒๕ 61  บบุคลากรขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบง  จะมปีความก ต้าวหน ต้ามพัที่นคงในชปีวริต  มปีความรผ ต้ความสามารถ  มปี
ความชตานาญการในหน ต้าทปีที่  มปีอพัธยาศพัยเตป็มใจให ต้บรริการประชาชน 
และประชาชนต ต้องได ต้รพับความพขงพอใจในการให ต้บรริการของเจ ต้า
หน ต้าทปีที่ ”

     นายกองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบล

หพัวหน ต้าหนสวย
งานจพัดทตาแผน 
ควบคบุมกตากพับ
ดผแลสนพับสนบุน

ผผ ต้ปฏริบพัตริงานมปี
ความรผ ต้เข ต้าใจงาน
ทปีที่ทตา

สสงเสรริม/
สนพับสนบุน
ให ต้ความเปป็ น
ธรรมควบคบุม
ตรวจสอบ

ทตางานเปป็ นทปีม
ฝขกฝนพพัฒนา
ตนเองสนอง
ยบุทธศาสตรค์ได ต้

สพัที่งการ ตริดตามตรวจ
สอบ
ให ต้ความเปป็ นธรรม

      คณะ
กรรมการ
วางแผนอพัตรา
กตาลพัง
สรรหา
ประเมรินผล/
รายงาน
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สสวนทรีที่ ๒
ว พัตถบุประสงคค์และเปน้ าหมายการพ พัฒนา

๒.๑  ว พัตถบุประสงคค์
๑.  เพพที่อนตาความรผ ต้ทปีที่มปีอยผสภายนอกองคค์กรมาปรพับใช ต้กพับองคค์การ

บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
๒.  เพพที่อให ต้มปีการปรพับเปลปีที่ยนแนวคริดในการทตางาน เน ต้นสร ต้าง

กระบวนการคริด   และการพพัฒนาตนเอง 
               ให ต้เกริดขขนี้นกพับบบุคลากรขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบง

๓.  เพพที่อให ต้บบุคลากรขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  ปฏริบพัตริ
งานอยสางมปีประสริทธริภาพและ
               ประสริทธริผลมากทปีที่สบุด

๔.  เพพที่อพพัฒนาศพักยภาพของบบุคลากรท ต้องถริที่นให ต้มปีทพักษะและความรผ ต้
ในการปฏริบพัตริงานดพังนปีนี้

๑.  ด ต้านความรผ ต้ทพัที่วไปในการปฏริบพัตริงาน
๒.  ด ต้านความรผ ต้และทพักษะของงานแตสละตตาแหนสง  
๓.  ด ต้านการบรริหาร
๔.  ด ต้านคบุณสมบพัตริสสวนตพัว
๕.  ด ต้านศปีลธรรมคบุณธรรม

๒.๒   เปน้ าหมายของการพ พัฒนา
๑ เปน้ าหมายเชริงปรริมาณ

บบุคลากรในสพังกพัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ประกอบ
ด ต้วย 

๑.๑  การพพัฒนาบบุคลากรท ต้องถริที่น คณะผผ ต้บรริหาร
๑.๒  การพพัฒนาสมาชริกท ต้องถริที่น  สภาองคค์การบรริหาร

สสวนตตาบล
๑.๓  การพพัฒนาบบุคลากรท ต้องถริที่น พนพักงานสสวนตตาบล 
๑.๔  การพพัฒนาบบุคลากรท ต้องถริที่น พนพักงานจ ต้าง
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๑.๕  การพพัฒนาบบุคลากรท ต้องถริที่น ในการสสงเสรริมให ต้ได ต้
รพับการศขกษาตสอในระดพับทปีที่สผงขขนี้น

๒. เปน้ าหมายเชริงคบุณภาพ
บบุคลากรในสพังกพัดองคค์กรบรริหารสสวนตตาบลห ต้วยแร ต้งทบุกคนทปีที่ได ต้

เข ต้ารพับการพพัฒนา การเพริที่มพผนความรผ ต้ ทพักษะคบุณธรรมและจรริยธรรมในการ
ปฏริบพัตริงาน  สามารถนตาความรผ ต้ทปีที่ได ต้รพับมาใช ต้ประโยชนค์ในการปฏริบพัตริงาน
เพพที่อบรริการประชาชนได ต้อยสางมปีประส ริทธริภาพตามแนวทางการบรริหาร
กริจกรรมบ ต้านเมพองทปีที่ดปี
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ว พัตถบุประสงคค์และ
เปน้ าหมาย

แผนงาน/โครงการ วริธรีการ ระยะเวลา
ดตาเนรินการ

งบ
ประมา

ณ

หมายเ
หตบุ

เพพที่อให ต้พนพักงาน
สสวนตตาบลทบุกคน
ทบุกตตาแหนสงได ต้รพับ
การพพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปปี

การพ พัฒนาดน้านบบุคลากร
๑.สสงเสรริมและให ต้ความสตาคพัญกพับการฝขก
อบรม เพราะการฝขกอบรมจะทตาให ต้เกริด
การแลกเปลปีที่ยนความรผ ต้ประสบการณค์ 
และทพัศนคตริทปีที่ดปีมปีประโยชนค์ตสอการ
ปฏริบพัตริงาน โดยใช ต้หลพักสผตร  ดพังนปีนี้
 -  ความรผ ต้พพนี้นฐานในการปฏริบพัตริราชการ
-   การพพัฒนาเกปีที่ยวกพับงานในหน ต้าทปีที่รพับ
ผริดชอบ
-   ความรผ ต้และทพักษะเฉพาะของงานใน
ตตาแหนสง
-   ด ต้านการบรริหาร
-   ด ต้านคบุณธรรม จรริยธรรม
๒.สสงเสรริมและสนพับสนบุนด ต้านการศขกษา
ให ต้มปีโอกาสศขกษาตสออยสางเตป็มทปีที่ โดย
การให ต้ทบุนการศขกษาหรพอการอนบุญาตให ต้
ศขกษาตสอ และสสงเสรริมให ต้เพริที่มพผนความรผ ต้
ในการทตางานตลอดเวลา
๓.สนพับสนบุนให ต้พนพักงานสสวนตตาบล 
ลผกจ ต้างประจตา พนพักงานจ ต้าง สมาชริก 
อบต. ผผ ต้บรริหาร และประชาชน ได ต้มปี
โอกาสทพัศนศขกษาดผงานตามโครงการ

ดตาเนรินการเอง
หรพอรสวมกพับหนสวย
งานอพที่นโดยวริธปีการ
ดพังนปีนี้
-  ปฐมนริเทศ
-  ฝขกอบรม
-  ศขกษาดผงาน
-  ประชบุมเชริง
ปฏริบพัตริการ / 
สพัมมนา
-  การสอนงาน/ 
ให ต้คตาปรขกษา และ
อพที่น ๆ
-  ให ต้ทบุนการ
ศขกษาระดพับ
ปรริญญาตรปี  
ปรริญญาโท และ
หลพักสผตรตามสาย
งานปฏริบพัตริ

พ.ศ.๒๕๕๘  -
๒๕๖๐

ตามข ต้อ
บพัญญพัตริ
อบต.นา
สะแบง
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ตสาง ๆ เพพที่อให ต้มปีโอกาสแลกเปลปีที่ยนความ
คริดเหป็น
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ว พัตถบุประสงคค์และ
เปน้ าหมาย

แผนงาน/โครงการ วริธรีการ ระยะเวลา
ดตาเนรินการ

งบ
ประมา

ณ

หมายเ
หตบุ

เพพที่อให ต้พนพักงาน
สสวนตตาบลทบุกคน
ทบุกตตาแหนสงได ต้รพับ
การพพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปปี

การพ พัฒนาดน้านจรริยธรรม  คบุณธรรม
๑.สสงเสรริมจรริยธรรมเพพที่อให ต้พนพักงานสสวน
ตตาบล พนพักงานจ ต้าง  มปีคบุณภาพ มปีความ
รผ ต้ มปีความสามารถ และมปีความรพับผริดชอบ
ในการปฏริบพัตริหน ต้าทปีที่อยสางเหมาะสม
๒.การจพัดทตาประกาศเผยแพรสมาตรฐาน
จรริยธรรมของพนพักงานสสวนตตาบล และ
พนพักงานจ ต้าง
๓.การตรวจสอบและประเมรินผลภาย
หลพังจากประกาศเผยแพรสมาตรฐาน
จรริยธรรม
๔.มปีการพพัฒนาจริตสตานขกรพับผริดชอบตสอ
บ ต้านเมพอง ยขดมพัที่นการปกครองระบอบ
ประชาธริปไตยอพันมปีพระมหากษพัตรริยค์เปป็ น
ประมบุข  วางตพัวเปป็ นการทางการเมพอง

ดตาเนรินการเองหรพอ
รสวมกพับหนสวยงาน
อพที่นโดยวริธปีการ 
ดพังนปีนี้
-  ปฐมนริเทศ
-  ฝขกอบรม
-  ประชบุมเชริง
ปฏริบพัตริการ / 
สพัมมนา
-  การสอนงาน/ 
ให ต้คตาปรขกษา และ
อพที่น ๆ 
-  วางมาตรการ
จผงใจและลงโทษ

พ.ศ.๒๕๕๘  -
๒๕๖๐

ตามข ต้อ
บพัญญพัตริ
อบต.นา
สะแบง
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ว พัตถบุประสงคค์และ
เปน้ าหมาย

แผนงาน/โครงการ วริธรีการ ระยะเวลา
ดตาเนรินการ

งบ
ประมา

ณ

หมายเ
หตบุ

เพพที่อให ต้พนพักงาน
สสวนตตาบลทบุกคน
ทบุกตตาแหนสงได ต้รพับ
การพพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปปี

การพ พัฒนาดน้านอมืที่น ๆ 
๑.  สสงเสรริมให ต้มปีการพพัฒนาให ต้มปีการลด
เวลา ลดขพั นี้นตอนในการทตางาน การปรพับ
ใช ต้ข ต้อมผลให ต้เปป็ นปพัจจบุบพัน และสามารถให ต้
บรริการประชาชนได ต้อยสางรวดเรป็ว
๒.  ให ต้มปีการนตาคอมพริวเตอรค์มาใช ต้ใน
การปฏริบพัตริงาน และเทคโนโลยปีใหมส ๆ 
มาใช ต้ในการทตางาน
๓.  สสงเสรริมให ต้มปีการดตาเนรินกริจกรรม ๕ 
ส 

ดตาเนรินการเองหรพอ
รสวมกพับหนสวยงาน
อพที่นโดยวริธปีการ ดพังนปีนี้
-  ปฐมนริเทศ
-  ฝขกอบรม
-  ประชบุมเชริง
ปฏริบพัตริการ / 
สพัมมนา
-  การสอนงาน/ 
ให ต้คตาปรขกษา และ
อพที่น ๆ 
-  ปรพับปรบุงสถานทปีที่
ทตางาน และสถาน
ทปีที่บรริการประชาชน

พ.ศ.๒๕๕๘  -
๒๕๖๐

ตามข ต้อ
บพัญญพัตริ
อบต.นา
สะแบง
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มาตรการเสรริมสรน้างขว พัญกตาล พังใจ  

๑. มปีการมอบรางวพัลให ต้พนพักงานสสวนตตาบล และพนพักงานจ ต้าง
ดปีเดสนเปป็ นประจตาทบุกปปี  โดยมปีประกาศเกปียรตริคบุณและเงรินหรพอของรางวพัล
โดยมปีหลพักเกณฑค์ทพัที่วไป ดพังนปีนี้

๑.๑  ความสมตที่าเสมอในการปฏริบพัตริงานราชการ
๑.๒  มนบุษยสพัมพพันธค์ทปีที่ดปีตสอประชาชน ผผ ต้บพังคพับบพัญชาและ

เพพที่อนรสวมงาน
๑ .๓  การรพักษาวรินพั ย ไมสมปีข ต้อร ต้องเรปียนเรพที่องทบุจรริต

ประพฤตริมริชอบหรพอผริดศปีลธรรม
๑.๔  การอบุทริศตนเสปียสละเพพที่องานและสสวนรวม

๒.  จพัดให ต้มปีสมบุดลงชพที่อเข ต้ารสวมโครงการพริเศษในวพันหยบุด
ราชการ

๓.  จพัดกริจกรรมทปีที่สนพับสนบุนให ต้มปีการแลกเปลปีที่ยนความคริดเหป็น
รสวมกพัน ทตางานรสวมกพัน เชสน การจพัดกริจกรรมพพัฒนาทปีที่หนสวยงานตสาง ๆ เปป็ น
เจ ต้าภาพ  การพบปะสพังสรรคค์  เปป็ นต ต้น

มาตรการดตาเนรินการทางวริน พัย 

๑.  มอบอตานาจให ต้ผผ ต้บพังคพับบพัญชาชพั นี้นต ต้นพริจารณาโทษแกส
บบุคลากรในสพังกพัดทปีที่กระทตาผริดวรินพัยไมสร ต้ายแรงได ต้ในขพั นี้นวสากลสาวตพักเตพอน  
แล ต้วเสนอให ต้ปลพัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบล  และนายกองคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลทราบ

๒.  มปีมาตรการการรพักษาวรินพัย โดยลดหยสอนโทษให ต้แตสละ
ระดพับสายการบพังคพับบพัญชาละ  ๓  ครพั นี้ง  ยกเว ต้นการกระทตาผริดวรินพัยใน
มาตรการทปีที่ประกาศเปป็ นกฎเหลป็ก คพอ 

๒.๑  การดพที่มสบุรา การเลสนการพนพันในสถานทปีที่ราชการ 
๒.๒ การทบุจรริตหรพอมปีพฤตริกรรมเรปียกร ต้องผลประโยชนค์

จากประชาชนทปีที่นอกเหนพอจากทปีที่กฎหมายหรพอระเบปียบกตาหนด 
๒.๓  การขาดเวรยามรพักษาสถานทปีที่จนเปป็ นเหตบุให ต้เกริด

ความเสปียหายกพับประชาชนหรพอองคค์การบรริหารสสวนตตาบล
๒.๔  การทะเลาะวริวาทกพันเอง
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สสวนทรีที่ ๓
หล พักสสูตรการพ พัฒนา

๓.๑   หล พักสสูตรในการพ พัฒนา (พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖ 3)
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  กตาหนดหลพักสผตรการพพัฒนา

สตาหรพับบบุคลากรในแตสละตตาแหนสงต ต้องได ต้รพับการพพัฒนาอยสางน ต้อยใน
หลพักสผตรหนขที่งหรพอหลายหลพักสผตร ดพังนปีนี้

๑. หล พักสสูตรความรสู น้พมืพนฐานในการปฏริบ พัต ริราชการ ไดน้แกสความ
รสู น้เกรีที่ยวก พับ

๑.๑ รพัฐธรรมนผญแหสงราชการอาณาจพักรไทย พ.ศ. ๒๕60
๑.๒ พระราชบพัญญพัตริสภาตตาบลและองคค์การบรริหารสสวนตตาบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และทปีที่แก ต้ไขเพริที่มเตริม
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๓ พระราชบพัญญพัตริกตาหนดแผนกตาหนดแผนและขพั นี้นตอน
การกระจายอตานาจ ให ต้แกสองคค์กร

ปกครองสสวนท ต้องถริที่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบพัญญพัตริระเบปียบบรริหารงานบบุคคลสสวนท ต้องถริที่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบพัญญพัตริความรพับผริดทางละเมริดของเจ ต้าหน ต้าทปีที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบพัญญพัตริข ต้อมผลขสาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบพัญญพัตริวริธปีปฏริบพัตริราชการทางการปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายตสางๆ ทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง
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๑.๙ ความรผ ต้เกปีที่ยวกพับเศรษฐกริจ สพังคม การเมพองการปกครอง 
และการบรริหาราชการแผสนดริน

๒. หล พักสสูตรการพ พัฒนาเกรีที่ยวก พับงานในหนน้าทรีที่ร พับผริดชอบ 
ไดน้แกสความรสู น้เกรีที่ยวก พับ

๒.๑ พระราชบพัญญพัตริภาษปีปต้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบพัญญพัตริภาษปีโรงเรพอนและทปีที่ดริน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบพัญญพัตริภาษปีบตารบุงท ต้องทปีที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบพัญญพัตริควบคบุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบพับ

แก ต้ไขเพริที่มเตริมถขงปพัจจบุบพัน
๒.๕ พระราชบพัญญพัตริขบุดดรินและถมดริน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบปียบกฎหมายและแนวทางในการปฏริบพัตริงานของ

องคค์การบรริหารสสวนตตาบล ตามหน ต้าทปีที่ความรพับผริดชอบในแตสละตตาแหนสง 
เชสน ระเบปียบกระทรวงมหาดไทยวสาด ต้วยวริธปีการงบประมาณขององคค์กร
ปกครองสสวนท ต้องถริที่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบพับแก ต้ไขเพริที่มเตริมถขงปพัจจบุบพัน

๓. หล พักสสูตรความรสู น้และท พักษะเฉพาะของงานในแตสละตตาแหนสง
1. หลพักสผตรการพพัฒนาเกปีที่ยวกพับงานในหน ต้าทปีที่ทปีที่รพับผริดชอบ
2. หลพักสผตรความรผ ต้พพนี้นฐานในการปฏริบพัตริราชการ
3. หลพักสผตรความรผ ต้และทพักษะเฉพาะของงานในแตสละตตาแหนสง
4. หลพักสผตรด ต้านการบรริหาร
5. หลพักสผตรพนพักงานจ ต้างทบุกตตาแหนสง
6. การสสงเสรริมการศขกษาระดพับปรริญญาตรปี
7. การสสงเสรริมการศขกษาระดพับปรริญญาโท

๘. การสสงเสรริมระบบคบุณธรรมจรริยธรรม
๙. พพัฒนาระบบ  IT  ให ต้มปีประสริทธริภาพ
๑๐. เทคนริคการบรริหารงานสมพัยใหมส
๑๑. มนบุษยค์สพัมพพันธค์ในองคค์กร
๑๒. หลพักสผตรด ต้านคบุณธรรมและจรริยธรรม
      ๑๒.๑  การปฏริบพัตริตนตามประมวลจรริยธรรมของ

ข ต้าราชการ
      ๑๒.๒  การพพัฒนาคบุณธรรมและจรริยธรรมในการปฏริบพัตริ

งาน
๑๓. จพัดทตาแผนการพพัฒนาพนพักงานสสวนตตาบลเพพที่อการทตางาน

ทปีที่มปีประสริทธริภาพ



- 23 -

หมายเหตบุ ๑. หลพักสผตรตสางๆ ให ต้รวมถขงหลพักสผตรทปีที่สสวนราชการหรพอหนสวย
งานตสางๆ จพัดขขนี้น และมปีเนพนี้อหา
                 สอดคล ต้องกพับแนวทางดพังกลสาวข ต้างต ต้น
              ๒. หลพักสผตรในแตสละด ต้านสามารถจพัดรวมไว ต้ในโครงการพพัฒนา
พนพักงานสสวนตตาบลโครงการ

  เดปียวกพันได ต้

๔ ประเดข็นทรีที่ต น้องพ พัฒนา
๔.๑  ควรให ต้มปีการปรพับปรบุงกระบวนการทตางานพร ต้อมเน ต้น

กระบวนการสารสนเทศมาใช ต้งาน
๔.๒  ควรมปีการพพัฒนาองคค์ความรผ ต้เพพที่อสร ต้างข ต้าราชการให ต้เปป็ น

มพออาชปีพ
๔.๓  บรริหารจพัดการฐานข ต้อมผลให ต้เชพที่อมโยงทบุกสสวนราชการ
๔.๔  พพัฒนาระบบบรริการประชาชนให ต้มปีประส ริทธริภาพได ต้

มาตรฐาน
๔.๕  พพัฒนาระบบประเมรินผลการปฏริบพัตริงานข ต้าราชการ
๔.๖  วางแผนบรริหารอพัตรากตาลพังและปรพับอพัตรากตาลพังให ต้เหมาะ

สม
๔.๗  พพัฒนาการกระจายอตานาจ
๔.๘  พพัฒนาระบบตอบแทนและแรงจผงใจ

สสวนทรีที่ ๔
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วริธรีการพ พัฒนา และระยะเวลาดตาเนรินการพ พัฒนา

วริธรีการพ พัฒนา

                      วริธปีการพพัฒนาพนพักงานสสวนตตาบล  พนพักงานจ ต้าง  และ
บบุคลากร ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง กตาหนดวริธปีการพพัฒนา 
ตามความจตาเปป็ นและความเหมาะสมในการดาเนรินการ โดยใช ต้วริธปีดพังนปีนี้
                     ๑. วริธรีการดตาเนรินการ
                        ๑.๑ การปฐมนริเทศ
                        ๑.๒ การฝขกอบรม
                        ๑.๓ การศขกษาหรพอดผงาน
                        ๑.๔ การประชบุมเชริงปฏริบพัตริการ หรพอการสพัมมนารวมถขง
การประชบุมประจาเดพอนขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลในการถสายทอด
ความรผ ต้ในการปฏริบพัตริงาน
                        ๑.๕ การสอนงาน การให ต้คาปรขกษา

๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การให ต้การศขกษา

                    ๒. แนวทางการดตาเนรินการ
                       การดตาเนรินการพพัฒนาพนพักงานสสวนตตาบล  พนพักงาน
จ ต้าง  และบบุคลากรของ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง นอกจากมปีวริธปี
การดตาเนรินการตาม ข ต้อ ๑ แล ต้ว แนวทางในการดตาเนรินการได ต้ กตาหนด
แนวทางการดตาเนรินการไว ต้ ๓ แนวทาง ดพังนปีนี้
                       ๒.๑ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลดตาเนรินการเอง
                       ๒.๒ สถาบพันพพัฒนาบบุคลากรท ต้องถริที่น กรมสสงเสรริมการ
ปกครองท ต้องถริที่น เปป็ นผผ ต้ดตาเนรินการโดยองคค์การบรริหารสสวนตตาบลจพัดสสง
พนพักงานสสวนตตาบลเข ต้ารพับการอบรม
                       ๒.๓ สสวนราชการหรพอหนสวยงานอพที่นๆ ดาเนรินการ
สอดคล ต้องกพับแผนพพัฒนา พนพักงานสสวนตตาบลขององคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาสะแบง เปป็ นผผ ต้ดตาเนรินการ
                   ๓. ระยะเวลาในการดตาเนรินการพ พัฒนา
                       ๓.๑ ปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตพั นี้งแตสวพันทปีที่ ๑ ตบุลาคม 
๒๕60 ถขงวพันทปีที่ ๓๐ กพันยายน ๒๕61
                       ๓.๒ ปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตพั นี้งแตสวพันทปีที่ ๑ ตบุลาคม
๒๕61 ถขงวพันทปีที่ ๓๐ กพันยายน ๒๕62
                       ๓.๓ ปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตพั นี้งแตสวพันทปีที่ ๑ ตบุลาคม
๒๕62 ถขงวพันทปีที่ ๓๐ กพันยายน ๒๕63
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                    ๔. โครงการตามแผนพพัฒนาบบุคลากร 
                           องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  จขงได ต้จพัดทตา
โครงการครอบคลบุม ตามหลพักสผตรความรผ ต้พพนี้นฐานในการปฏริบพัตริราชการ 
หลพักสผตรการพพัฒนาเกปีที่ยวกพับงานในหน ต้าทปีที่รพับผริดชอบ หลพักสผตรความรผ ต้และ
ทพักษะเฉพาะของงานในแตสละตตาแหนสง หลพักสผตรด ต้านการบรริหาร 
หลพักสผตรด ต้านคบุณธรรมและจรริยธรรม ตามโครงการตสาง ๆ ในสสวนทปีที่ ๕

/แผนภาพ...

แผนภาพแสดงข พัพนตอนการดตาเนรินงานการพ พัฒนาบบุคลากร

เร ริที่มตน้น

๑.๑  แตสงต พัพงคณะทตางาน
๑.๒  พริจารณาเหตบุผล

และความจตาเปข็ น
๑.๓  กตาหนดประเภท

๑. การเตรรียมการและ

      

             การดตาเนรินการ  โดย
อาจดตาเนรินการเอง หรมือรสวมก พับ
หนสวยราชการอมืที่น หรมือวสาจน้าง
เอกชนดตาเนรินการและเลมือกรสูป
แบบวริธรีการทรีที่  เหมาะสม เชสน

-  การปฐมนริเทศ
-  การสอนงาน  การใหน้คตา

ปรบึกษา
-  การส พับเปลรีที่ยนหนน้าทรีที่ความ

ร พับผริดชอบ
-  การฝบึกอบรม
-  การใหน้ทบุนการศ บึกษา

๒. การดตาเนรินการ/วริธรี
ดตาเนรินการ
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ปร พับปรบุง

จ พัดใหน้มรีระบบตรวจสอบ 
ตริดตามและประเมรินผล เพมืที่อ
ใหน้ทราบถบึงความความสตาเรข็จ 

๓. การตริดตามและ
ประเมรินผล
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วริธรีการพ พัฒนา 
 แผนพ พัฒนาบบุคลากร (ปรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕ 63)

วริธรีการพ พัฒนาพน พักงานสสวนตตาบลและพน พักงานจน้าง

ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตร

การพ พัฒนา
ว พัตถบุประสงคค์ การดตาเนรินการ

ปรี งบประมาณทรีที่พ พัฒนา
ล พักษณะการฝบึก
อบรม/พ พัฒนา

ปรี  ๒๕
61

(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

2
(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

3
(จตาน
วน

คน)

อบต.
ดตาเนริน
การเอง

สสงฝบึก
อบรมก พับ

หนสวย
งานอมืที่น

๑

๒

๓

๔

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับปลพัด 
อบต.หรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับ
หพัวหน ต้าสตานพักปลพัดหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับผผ ต้
อตานวยการกองคลพังหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

เพพที่อพพัฒนาระบบการบรริหาร
งานของปลพัดอบต. ให ต้มปี
ทพักษะ ความรผ ต้ และความ
เข ต้าใจในการบรริหารงานมาก
ยริที่งขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาระบบการบรริหาร
งานของหพัวหน ต้าสสวนงาน
แตสละสสวน ให ต้มปีทพักษะ ความ
รผ ต้ 
และความเข ต้าใจในการ
บรริหารงานในหน ต้าทปีที่
ทปีที่รพับผริดชอบมากยริที่งขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาระบบการบรริหาร
งานของหพัวหน ต้าสสวนงาน

ปลพัด อบต.   ได ต้รพับการ
ฝขกอบรม     ๑ ครพั นี้ง/ปปี   

หพัวหน ต้าสสวน แตสละสสวน
ได ต้รพับการฝขกอบรม ๑ 
ครพั นี้ง/ปปี

หพัวหน ต้าสสวน แตสละสสวน
ได ต้รพับการฝขกอบรม ๑ 
ครพั นี้ง/ปปี

หพัวหน ต้าสสวน แตสละสสวน

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/

/
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ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตร

การพ พัฒนา
ว พัตถบุประสงคค์ การดตาเนรินการ

ปรี งบประมาณทรีที่พ พัฒนา
ล พักษณะการฝบึก
อบรม/พ พัฒนา

ปรี  ๒๕
61

(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

2
(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

3
(จตาน
วน

คน)

อบต.
ดตาเนริน
การเอง

สสงฝบึก
อบรมก พับ

หนสวย
งานอมืที่น

5

6

7

8

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับผผ ต้
อตานวยการกองชสางหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรผผ ต้บรริหารการ
ศขกษาหรพอหลพักสผตรอพที่น
ทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับเจ ต้า
หน ต้าทปีที่ว ริเคราะหค์นโยบาย
และแผนหรพอหลพักสผตร
อพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพัก

แตสละสสวน ให ต้มปีทพักษะ ความ
รผ ต้ 
และความเข ต้าใจในการ
บรริหารงานในหน ต้าทปีที่
ทปีที่รพับผริดชอบมากยริที่งขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาระบบการบรริหาร
งานของหพัวหน ต้าสสวนงาน
แตสละสสวน ให ต้มปีทพักษะ ความ
รผ ต้ 
และความเข ต้าใจในการ
บรริหารงานในหน ต้าทปีที่
ทปีที่รพับผริดชอบมากยริที่งขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาระบบการบรริหาร
งานของหพัวหน ต้าสสวนงาน
แตสละสสวน ให ต้มปีทพักษะ ความ
รผ ต้ 

ได ต้รพับการฝขกอบรม ๑ 
ครพั นี้ง/ปปี

หพัวหน ต้าสสวน แตสละสสวน
ได ต้รพับการฝขกอบรม ๑ 
ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

/

/

/

/
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ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตร

การพ พัฒนา
ว พัตถบุประสงคค์ การดตาเนรินการ

ปรี งบประมาณทรีที่พ พัฒนา
ล พักษณะการฝบึก
อบรม/พ พัฒนา

ปรี  ๒๕
61

(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

2
(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

3
(จตาน
วน

คน)

อบต.
ดตาเนริน
การเอง

สสงฝบึก
อบรมก พับ

หนสวย
งานอมืที่น

9

1
0

1
1

1
2

1

วริชาการศขกษาหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับ
บบุคลากรหรพอหลพักสผตร
อพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพัก
วริชาการสบุขาภริบาลหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนริตริกร
หรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพัก

และความเข ต้าใจในการ
บรริหารงานในหน ต้าทปีที่
ทปีที่รพับผริดชอบมากยริที่งขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น 

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

/

/

/

/

/

/
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ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตร

การพ พัฒนา
ว พัตถบุประสงคค์ การดตาเนรินการ

ปรี งบประมาณทรีที่พ พัฒนา
ล พักษณะการฝบึก
อบรม/พ พัฒนา

ปรี  ๒๕
61

(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

2
(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

3
(จตาน
วน

คน)

อบต.
ดตาเนริน
การเอง

สสงฝบึก
อบรมก พับ

หนสวย
งานอมืที่น

3

1
4

1
5

1
6

1
7

พพัฒนาชบุมชนหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพัก
วริชาการการเงรินและ
บพัญชปีหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพัก
วริชาการพพัสดบุหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพัก
วริชาการจพัดเกป็บรายได ต้
หรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับชสาง

แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล ได ต้
รพับฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

1

1

1

3

3

22

1

1

1

3

3

22

1

1

1

3

3

22

/

/

/

/
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ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตร

การพ พัฒนา
ว พัตถบุประสงคค์ การดตาเนรินการ

ปรี งบประมาณทรีที่พ พัฒนา
ล พักษณะการฝบึก
อบรม/พ พัฒนา

ปรี  ๒๕
61

(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

2
(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

3
(จตาน
วน

คน)

อบต.
ดตาเนริน
การเอง

สสงฝบึก
อบรมก พับ

หนสวย
งานอมืที่น

1
8

1
9

2
0

2
1

โยธา/นายชสางโยธา
หรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับชสาง
สตารวจ/นายชสางสตารวจ
หรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับครผผผ ต้
ดผแลเดป็กหรพอหลพักสผตร
อพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับผผ ต้ดผแล
เดป็ก        หรพอหลพักสผตร
อพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้

พนพักงานจ ต้าง ได ต้รพับฝขก
อบรม 
1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานจ ต้าง ได ต้รพับฝขก
อบรม
1 ครพั นี้ง/ปปี

คพัดเลพอกผผ ต้มปีคบุณสมบพัตริ
เพพที่อขอรพับทบุนการศขกษา

คพัดเลพอกผผ ต้มปีคบุณสมบพัตริ
เพพที่อขอรพับทบุนการศขกษา

พนพักงานสสวนตตาบล 

3

3

38

38

3

3

38

38

3

3

38

38

/

/

/

/

/

/



- 32 -

ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตร

การพ พัฒนา
ว พัตถบุประสงคค์ การดตาเนรินการ

ปรี งบประมาณทรีที่พ พัฒนา
ล พักษณะการฝบึก
อบรม/พ พัฒนา

ปรี  ๒๕
61

(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

2
(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

3
(จตาน
วน

คน)

อบต.
ดตาเนริน
การเอง

สสงฝบึก
อบรมก พับ

หนสวย
งานอมืที่น

2
2

2
3

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับ
พนพักงานจ ต้างแตสละ
ตตาแหนสงหรพอหลพักสผตร
อพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

การสสงเสรริมสนพับสนบุน
การศขกษาตสอระดพับ
ปรริญญาตรปี

การสสงเสรริมสนพับสนบุน
การศขกษาตสอ 
ระดพับปรริญญาโท

การสสงเสรริมระบบ
คบุณธรรมจรริยธรรม

และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

และพนพักงานจ ต้างได ต้รพับ
การฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง/ปปี

พนพักงานสสวนตตาบล 
ลผกจ ต้างประจตา และ
พนพักงานจ ต้าง ได ต้รพับการ
ฝขกอบรม 1 ครพั นี้ง /ปปี
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ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตร

การพ พัฒนา
ว พัตถบุประสงคค์ การดตาเนรินการ

ปรี งบประมาณทรีที่พ พัฒนา
ล พักษณะการฝบึก
อบรม/พ พัฒนา

ปรี  ๒๕
61

(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

2
(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

3
(จตาน
วน

คน)

อบต.
ดตาเนริน
การเอง

สสงฝบึก
อบรมก พับ

หนสวย
งานอมืที่น

การทตาแผนการพพัฒนา
พนพักงานสสวนตตาบลเพพที่อ
การทตางานทปีที่มปี
ประสริทธริภาพ

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น
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ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตร

การพ พัฒนา
ว พัตถบุประสงคค์ การดตาเนรินการ

ปรี งบประมาณทรีที่พ พัฒนา
ล พักษณะการฝบึก
อบรม/พ พัฒนา

ปรี  ๒๕
61

(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

2
(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

3
(จตาน
วน

คน)

อบต.
ดตาเนริน
การเอง

สสงฝบึก
อบรมก พับ

หนสวย
งานอมืที่น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น

เพพที่อพพัฒนาทพักษะ ความรผ ต้
และความเข ต้าใจในการ
ปฏริบพัตริงานของพนพักงาน
แตสละระดพับแตสละตตาแหนสงให ต้
สามารถปฏริบพัตริงานได ต้ดปียริที่ง
ขขนี้น



- 35 -

ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตร

การพ พัฒนา
ว พัตถบุประสงคค์ การดตาเนรินการ

ปรี งบประมาณทรีที่พ พัฒนา
ล พักษณะการฝบึก
อบรม/พ พัฒนา

ปรี  ๒๕
61

(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

2
(จตาน
วน

คน)

ปรี
๒๕ 6

3
(จตาน
วน

คน)

อบต.
ดตาเนริน
การเอง

สสงฝบึก
อบรมก พับ

หนสวย
งานอมืที่น

เพพที่อพพัฒนาศพักยภาพของ
บบุคลากรท ต้องถริที่นให ต้สามารถ
ปฏริบพัตริงานได ต้อยสางมปี
ประสริทธริภาพมากยริที่งขขนี้น

ระยะเวลาการดตาเนรินการพ พัฒนา  ปรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61
ลตา
ด พับ
ทรีที่

โครงการ / กริจกรรม
งบ

ประมา
ณ

ต.
ค.
6
0

พ.
ย.
60

ธ.
ค.
6
0

ม.
ค.
6
1

ก.
พ.
61

มรี.
ค.
6
1

เม.
ย.
61

พ.
ค.
61

มริ.
ย.
6
1

ก.
ค.
6
1

ส.
ค.
6
1

ก.
ย.
6
1

หมายเ
หตบุ

๑ ประชบุมประจตาเดพอนผผ ต้บรริหาร / พนพักงาน  ทบุกวพัน
ประชบุมประจตาเดพอนกตานพันผผ ต้ใหญสบ ต้าน

-

๒ ประชบุมมอบนโยบายเรสงดสวนหรพอตริดตามการ
ดตาเนรินงาน

-

๓ สนพับสนบุนให ต้พนพักงานทปีที่บรรจบุใหมสเข ต้าอบรม
หลพักสผตรของกรมสสงเสรริม  ทบุกคน

งบ
อบต.
นา

สะแบง
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๔ สนพับสนบุนให ต้พนพักงานเข ต้ารพับการอบรมเกปีที่ยวกพับ
การพพัฒนางานในหน ต้าทปีที่หรพองานตสางๆทปีที่เปป็ น
ประโยชนค์ตสอองคค์กร

งบ
อบต.
นา

สะแบง
๕ จพัดทตาโครงการฝขกอบรมศขกษาดผงานเพริที่ม

ประสริทธริภาพให ต้พนพักงาน
สมาชริก  อบต.   ผผ ต้บรริหาร

งบ
อบต.
นา

สะแบง
๖ กตาหนดแนวทางปฏริบพัตริให ต้พนพักงานทปีที่เข ต้ารพับการ

อบรมหลพักสผตรตสางๆ
สรบุปความสตาคพัญเสนอผผ ต้บพังคพับบพัญชาตามลตาดพับ
และสรบุปกตาหนดให ต้พนพักงานทบุกคนได ต้รพับทราบ
รสวมกพัน

-

๗ สนพับสนบุนงบประมาณบบุคลากรเพริที่มคบุณวบุฒริ
หลพักสผตรปรริญญาตรปี /ปรริญญาโท

งบ
อบต.นา
สะแบง

๘ อบรมสพัมมนาศขกษาดผงาน  กลบุสมผผ ต้นตาชบุมชน  
กลบุสมอาชปีพ  กลบุสม อสม.  กลบุสมอปพร.  และ
ประชาคมหมผสบ ต้าน

งบ
อบต.นา
สะแบง

ระยะเวลาการดตาเนรินการพ พัฒนา  ปรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 62

ลตา
ด พับ
ทรีที่

โครงการ / กริจกรรม
งบ

ประมา
ณ

ต.
ค.
6
1

พ.
ย.
61

ธ.
ค.
6
1

ม.
ค.
6
2

ก.
พ.
62

มรี.
ค.
6
2

เม.
ย.
62

พ.
ค.
62

มริ.
ย.
6
2

ก.
ค.
6
2

ส.
ค.
6
2

ก.
ย.
6
2

หมายเ
หตบุ

๑ ประชบุมประจตาเดพอนผผ ต้บรริหาร / พนพักงาน  ทบุกวพัน
ประชบุมประจตาเดพอนกตานพันผผ ต้ใหญสบ ต้าน

-
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๒ ประชบุมมอบนโยบายเรสงดสวนหรพอตริดตามการ
ดตาเนรินงาน

-

๓ สนพับสนบุนให ต้พนพักงานทปีที่บรรจบุใหมสเข ต้าอบรม
หลพักสผตรของกรมสสงเสรริม  ทบุกคน

งบ
อบต.นา
สะแบง

๔ สนพับสนบุนให ต้พนพักงานเข ต้ารพับการอบรมเกปีที่ยวกพับ
การพพัฒนางานในหน ต้าทปีที่หรพองานตสางๆทปีที่เปป็ น
ประโยชนค์ตสอองคค์กร

งบ
อบต.นา
สะแบง

๕ จพัดทตาโครงการฝขกอบรมศขกษาดผงานเพริที่ม
ประสริทธริภาพให ต้พนพักงาน
สมาชริก  อบต.   ผผ ต้บรริหาร

งบ
อบต.นา
สะแบง

๖ กตาหนดแนวทางปฏริบพัตริให ต้พนพักงานทปีที่เข ต้ารพับการ
อบรมหลพักสผตรตสางๆ
สรบุปความสตาคพัญเสนอผผ ต้บพังคพับบพัญชาตามลตาดพับ
และสรบุปกตาหนดให ต้พนพักงานทบุกคนได ต้รพับทราบ
รสวมกพัน

-

๗ สนพับสนบุนงบประมาณบบุคลากรเพริที่มคบุณวบุฒริ
หลพักสผตรปรริญญาตรปี /ปรริญญาโท

งบ
อบต.นา
สะแบง

๘ อบรมสพัมมนาศขกษาดผงาน  กลบุสมผผ ต้นตาชบุมชน  
กลบุสมอาชปีพ  กลบุสม อสม.  กลบุสมอปพร.  และ
ประชาคมหมผสบ ต้าน

งบ
อบต.นา
สะแบง
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ระยะเวลาการดตาเนรินการพ พัฒนา  ปรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3

ลตา
ด พับ
ทรีที่

โครงการ / กริจกรรม
งบ

ประมา
ณ

ต.
ค.
6
2

พ.
ย.
62

ธ.
ค.
6
2

ม.
ค.
6
3

ก.
พ.
๖
3

มรี.
ค.
๖
3

เม.
ย.
๖
3

พ.
ค.
๖
3

มริ.
ย.
๖
3

ก.
ค.
๖
3

ส.
ค.
๖
3

ก.
ย.
๖
3

หมายเ
หตบุ

๑ ประชบุมประจตาเดพอนผผ ต้บรริหาร / พนพักงาน  ทบุกวพัน
ประชบุมประจตาเดพอนกตานพันผผ ต้ใหญสบ ต้าน

-

๒ ประชบุมมอบนโยบายเรสงดสวนหรพอตริดตามการ
ดตาเนรินงาน

-

๓ สนพับสนบุนให ต้พนพักงานทปีที่บรรจบุใหมสเข ต้าอบรม
หลพักสผตรของกรมสสงเสรริม  ทบุกคน

งบ
อบต.นา
สะแบง

๔ สนพับสนบุนให ต้พนพักงานเข ต้ารพับการอบรมเกปีที่ยวกพับ
การพพัฒนางานในหน ต้าทปีที่หรพองานตสางๆทปีที่เปป็ น
ประโยชนค์ตสอองคค์กร

งบ
อบต.นา
สะแบง

๕ จพัดทตาโครงการฝขกอบรมศขกษาดผงานเพริที่ม
ประสริทธริภาพให ต้พนพักงาน
สมาชริก  อบต.   ผผ ต้บรริหาร

งบ
อบต.นา
สะแบง

๖ กตาหนดแนวทางปฏริบพัตริให ต้พนพักงานทปีที่เข ต้ารพับการ
อบรมหลพักสผตรตสางๆ
สรบุปความสตาคพัญเสนอผผ ต้บพังคพับบพัญชาตามลตาดพับ
และสรบุปกตาหนดให ต้พนพักงานทบุกคนได ต้รพับทราบ
รสวมกพัน

-
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๗ สนพับสนบุนงบประมาณบบุคลากรเพริที่มคบุณวบุฒริ
หลพักสผตรปรริญญาตรปี /ปรริญญาโท

งบ
อบต.นา
สะแบง

๘ อบรมสพัมมนาศขกษาดผงาน  กลบุสมผผ ต้นตาชบุมชน  
กลบุสมอาชปีพ  กลบุสม อสม.  กลบุสมอปพร.  และ
ประชาคมหมผสบ ต้าน

งบ
อบต.นา
สะแบง
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สสวนทรีที่ ๕
งบประมาณในการดตาเนรินการพ พัฒนา

  งบประมาณทรีที่ใชน้ในการดตาเนรินการพ พัฒนา พน พักงานสสวนตตาบลและ
พน พักงานจน้าง

ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตรการ

พ พัฒนา

งบประมาณ
(บาท) ทรีที่มาของงบ

ประมาณ
๒๕ 61 – ๒๕ 63

๑ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับปลพัดองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลหรพอหลพักสผตรอพที่น
ทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๔๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๒ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับหพัวหน ต้าสตานพัก
ปลพัดหรพอหลพักสผตรอพที่น
ทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๔๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๓ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับผผ ต้อตานวยการก
องคลพังหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๔๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๔ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับผผ ต้อตานวยการกอง
ชสางหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๔๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๕ หลพักสผตรผผ ต้บรริหารการศขกษาหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

40,000 ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๖ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับเจ ต้าหน ต้าทปีที่
ว ริเคราะหค์นโยบาย
และแผนหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

๓๕,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๗ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพักวริชาการ
ศขกษาหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๓๕,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๘ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับบบุคลากรหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๓๕,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๙ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพักวริชาการ
สบุขาภริบาลหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

๓๕,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๑
๐

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนริตริกรหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

35,000 ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ
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1
1

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพักพพัฒนาชบุมชน
หรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๓๕,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

1
2

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพักวริชาการเงริน
และบพัญชปีหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

๓๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

1
3

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพักวริชาการพพัสดบุ
หรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง ๓๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ

ประมาณ
1
4

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับนพักวริชาการจพัด
เกป็บรายได ต้หรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

๓๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

1
5

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับชสางสตารวจ/นาย
ชสางสตารวจหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

๓๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๑
๕

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับชสางโยธา/นาย
ชสางโยธาหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๓๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๑
๖

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับครผผผ ต้ดผแลเดป็ก
หรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๓๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

ทรีที่
โครงการ/หล พักสสูตรการ

พ พัฒนา

งบประมาณ
(บาท) ทรีที่มาของงบ

ประมาณ
๒๕ 61 – ๒๕๖ 3

๑
๗

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับผผ ต้ดผแลเดป็กหรพอ
หลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๒๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๑
๘

หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับพนพักงานจ ต้าง
แตสละตตาแหนสงหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
เกปีที่ยวข ต้อง

๒๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๑
๙

การสสงเสรริมสนพับสนบุนการศขกษา
ตสอระดพับปรริญญาตรปี

๑๐๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๒
๐

การสสงเสรริมสนพับสนบุนการศขกษา
ตสอระดพับปรริญญาโท

๑๘๐,๐๐๐ ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ

๒
๑

การสสงเสรริมระบบคบุณธรรม
จรริยธรรม

40,000 ข ต้อบพัญญพัตริงบ
ประมาณ
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2
3

จพัดทตาแผนการพพัฒนาพนพักงาน
สสวนตตาบล
เพพที่อการทตางานทปีที่มปีประสริทธริภาพ

-
-
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สสวนทรีที่  ๖
การตริดตามและประเมรินผล

๑.  องคค์กรตริดตามและประเมรินผลแผนพ พัฒนา
บบุคลากร
       ให ต้มปีคณะกรรมการตริดตามและประเมรินผลแผนพพัฒนา
บบุคลากรขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  ประกอบด ต้วย

๑.  นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบล ประธาน
กรรมการ

๒.  ปลพัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบล กรรมการ
๓.  ผอ.กองชสาง         กรรมการ
๔.  ผผ ต้อตานวยการกองคลพัง         กรรมการ
๕.  หพัวหน ต้าสตานพักงานปลพัด กรรมการ
๖.  นพักทรพัพยากรบบุคคล กรรมการ/

เลขานบุการ

ให ต้คณะกรรมการ  มปีหน ต้าทปีที่ในการตริดตามและประเมรินผลแผน
พพัฒนาบบุคลากรของขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง    กตาหนด
วริธปีการตริดตามประเมรินผล ตลอดจนการดตาเนรินการอพที่น ๆ ทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง    
อยสางน ต้อยปปีละ  ๑  ครพั นี้ง   แล ต้วเสนอผลการตริดตามประเมรินผลตสอนายก
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงทราบ

บทสรบุป

การบรริหารงานบบุคคลตามแผนพพัฒนาบบุคลากรขององคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง สามารถปรพับเปลปีที่ยน แก ต้ไข เพริที่มเตริมให ต้เหมาะ
สมได ต้กพับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนพักงานสสวนตตาบล จพังหวพัดเลย
ตลอดจนแนวนโยบายและยบุทธศาสตรค์ตสาง ๆ  ประกอบกพับภารกริจตาม
กฎหมายและการถสายโอน    อาจเปป็ นเหตบุให ต้การพพัฒนาบบุคลากรบาง
ตตาแหนสงทปีที่จตาเปป็ นได ต้รพับการพพัฒนามากกวสา และภารกริจบางประการทปีที่ไมสมปี
ความจตาเปป็ นอาจต ต้องทตาการยบุบ หรพอปรพับโครงสร ต้างหนสวยงานใหมสให ต้
ครอบคลบุมภารกริจตสางๆ ให ต้สอดคล ต้องกพับนโยบายถสายโอนงานสผสท ต้องถริที่น
ให ต้มากทปีที่สบุด บบุคลากรทปีที่มปีอยผสจขงต ต้องปรพับตพัวให ต้เหมาะสมกพับสถานการณค์อยผส
เสมอ   
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ภาคผนวก
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คตาส พัที่งองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
ทรีที่ 353 /๒๕ 60

เร มืที่อง  แตสงต พัพงคณะกรรมการจ พัดทตาแผนพ พัฒนาบบุคลากร
(ปรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖ 3)

………………………...............…………………..

อาศพัยอตานาจตามประกาศคณะกรรมการพนพักงานสสวนตตาบล
จพังหวพัดบขงกาฬ  เรพที่อง  หลพักเกณฑค์และเงพที่อนไขเกปีที่ยวกพับการบรริหารงาน
บบุคคลขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล  ลงวพันทปีที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  
สสวนทปีที่  ๓  การพพัฒนาพนพักงานสสวนตตาบล  ข ต้อ ๒๕๙ – ข ต้อ ๒๙๕  จขงได ต้
แตสงตพั นี้งคณะกรรมการจพัดทตาแผนพพัฒนาบบุคลากร (ปปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕ 61 – ๒๕๖ 3)   โดยจพัดทตาให ต้สอดคล ต้องกพับแผนอพัตรากตาลพัง   ๓    ปปี   
(ปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖ 3)  ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาสะแบง   ดพังนปีนี้

๑.  นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง เปป็ น
ประธานกรรมการ

๒.  ปลพัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง เปป็ น
กรรมการ

๓.  ผผ ต้อตานวยการกองชสาง เปป็ น
กรรมการ

๔.  ผผ ต้อตานวยการกองคลพัง เปป็ น
กรรมการ
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5.  หพัวหน ต้าสสวนการศขกษา ศาสนา และวพัฒนธรรม
เปป็ นกรรมการ

๕.  หพัวหน ต้าสตานพักปลพัด เปป็ นกรรมการ
๖.  นพักทรพัพยากรบบุคคล เปป็ น

กรรมการ/เลขานบุการ

ทพั นี้งนปีนี้    ตพั นี้งแตสบพัดนปีนี้เปป็ นต ต้นไป 

สพัที่ง   ณ   วพันทปีที่  17   เดพอน  สริงหาคม   พ.ศ. ๒๕ 61

( นายประยผญ    มงคลนตา )
นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
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รายงานการประชบุมคณะกรรมการจ พัดทตาแผนพ พัฒนาพน พักงานสสวน
ตตาบล  (ปรีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 –  ๒๕๖ 3)

คร พัพงทรีที่  ๑/๒๕ 61
ว พันทรีที่  27  สริงหาคม  ๒๕ 61  เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ณ  หน้องประชบุมองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  อตาเภอศรรีว ริไล
จ พังหว พัดบบึงกาฬ

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

ผสู น้มาประชบุม

๑.  นายประยผญ  มงคลนตา นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบล 
ประธานกรรมการ

๒.  นายชรรินทรค์  บรรณบดปี ปลพัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบล
กรรมการ

3.  นายวริสผจนค์  ลานรอบ ผผ ต้อตานวยการกองชสาง
กรรมการ

4.  นางจปีรวรรณ  บบุญครอง ผผ ต้อตานวยการกองคลพัง
กรรมการ

5.  นายธปีระยบุทธ  ทองนริน รก.หพัวหน ต้าสสวนการศขกษา 
กรรมการ

6.  จ.ส.ต.กริตตริกร  กองโพธริธิ์ รก.หพัวหน ต้าสตานพักงานปลพัด    
กรรมการ

7.  นางสาววริรวรรณ  ได ต้พขที่ง นพักทรพัพยากรบบุคคล
กรรมการ/ เลขานบุการ 

เร ริที่มประชบุมเวลา   ๑๔.๐๐  น.
เมพที่อทปีที่ประชบุมพร ต้อมแล ต้ว  นายประยผญ  มงคลนตา ประธานคณะ

กรรมการจพัดทตาแผนพพัฒนา บบุคลากร (ปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 
– ๒๕๖ 3)   เปป็ นประธานทปีที่ประชบุมกลสาวเปริดประชบุม  และ มอบหมาย
ให ต้    นายชรรินทรค์  บรรณบดปี   ปลพัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบล   ดตาเนรินการ
ประชบุม   โดยมปีวาระการประชบุม ดพังนปีนี้

ระเบรียบวาระทรีที่ ๑   เร มืที่องทรีที่ประธานแจน้งใหน้ทรีที่ประชบุมทราบ
ปลพัด อบต. - แจ ต้งเรพที่องการแตสงตพั นี้งคณะกรรมการจพัดทตาแผนพพัฒนาบบุคลากร

(ปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 –  ๒๕๖ 3)  ตามคตาสพัที่งองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ทปีที่  251/๒๕๕๗  ลงวพันทปีที่ 17  
สริงหาคม ๒๕ 60 เพพที่อให ต้เปป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนพักงานสสวนตตาบลจพังหวพัดบขง กาฬ  เรพที่อง  หลพักเกณฑค์



- 49 -

และเงพที่อนไขเกปีที่ยวกพับการบรริหารงานบบุคคลขององคค์การบรริหาร
สสวนตตาบล  
 ลงวพันทปีที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  สสวนทปีที่  ๓  การพพัฒนา
พนพักงานสสวนตตาบล  ข ต้อ ๒๕๙ – ข ต้อ ๒๙๕  

มตริทปีที่ประชบุม   - รพับทราบ

ระเบรียบวาระทรีที่  ๒  เร มืที่องร พับรองรายงานการประชบุม

-  ไมสมปี  

ระเบรียบวาระทรีที่ ๓   เร มืที่องเพมืที่อพริจารณา
ปลพัด อบต. -  การจพัดทตาแผนพพัฒนาบบุคลากร (ปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 
–  ๒๕๖ 3)  เพพที่อให ต้เปป็ น

ไปตามระเบปียบการบรริหารงานบบุคคลทปีที่กตาหนดหลพักเกณฑค์ใน
การพพัฒนาบบุคลากรท ต้องถริที่น  ต ต้องมปี

การพพัฒนาครอบคลบุมทพั นี้ง  ๕  ด ต้าน ได ต้แกส
๑.  ด ต้านความรผ ต้ทพัที่วไปในการปฏริบพัตริงาน
๒.  ด ต้านความรผ ต้และทพักษะเฉพาะของงานในแตสละตตาแหนสง
๓.  ด ต้านการบรริหาร ได ต้แกสรายละเอปียดทปีที่เกปีที่ยวกพับการบรริหารงานและ

การบรริการประชาชน
๔.  ด ต้านคบุณสมบพัตริสสวนตพัว
๕.  ด ต้านศปีลธรรม คบุณธรรม และจรริยธรรม

-  ให ต้  นางสาววริรวรรณ  ได ต้พขที่ง     กรรมการ/ เลขานบุการ    เปป็นผผ ต้
ชปีนี้แจงข ต้อมผลเกปีที่ยวกพับ

การจพัดทตาแผนพพัฒนาบบุคลากร (ปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 –  
๒๕๖ 3)   

นางสาววริรวรรณ  ได ต้พขที่ง - การจพัดทตาแผนพพัฒนาบบุคลากร (ปปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕ 61 –  ๒๕ 63) นพั นี้น

จะต ต้องมปีความสอดคล ต้องกพับแผนอพัตรากตาลพัง ๓ ปปี  
(ปปีงบประมาณ ๒๕ 61 –  ๒๕๖ 3)   
และข ต้อบพัญญพัตริฯ ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล    ดพังนพั นี้น
เพพที่อให ต้การพพัฒนาบบุคลากรท ต้องถริที่นมปีการพพัฒนาทพั นี้งองคค์กร
และตสอเนพที่อง   จขงรสางโครงการฝขกอบรม/พพัฒนาบบุคลากร 
ให ต้คณะกรรมการจพัดทตาแผนพพัฒนาบบุคลากร   พริจารณา
และแก ต้ไขเพริที่มเตริมโครงการให ต้เหมาะสมกพับองคค์กรโดยมปีราย
ละเอปียดดพัง 

๑๕ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับชสางโยธา/นายชสางโยธาหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่
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เกปีที่ยวข ต้อง

๑๖ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับครผผผ ต้ดผแลเดป็กหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๑๗ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับผผ ต้ดผแลเดป็กหรพอหลพักสผตรอพที่นทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๑๘ หลพักสผตรเกปีที่ยวกพับพนพักงานจ ต้างแตสละตตาแหนสงหรพอหลพักสผตรอพที่น
ทปีที่เกปีที่ยวข ต้อง

๑๙ การสสงเสรริมสนพับสนบุนการศขกษาตสอระดพับปรริญญาตรปี

๒๐ การสสงเสรริมสนพับสนบุนการศขกษาตสอระดพับปรริญญาโท

๒๑ การสสงเสรริมระบบคบุณธรรมจรริยธรรม

23 จพัดทตาแผนการพพัฒนาพนพักงานสสวนตตาบลเพพที่อการทตางานทปีที่มปี
ประสริทธริภาพ

มตริทปีที่ประชบุม      - มปีมตริเหป็นชอบตามทปีที่เสนอ

ระเบรียบวาระทรีที่  ๔    เร มืที่องอมืที่น ๆ
    -  ไมสมปี  -

ปริดประชบุมเวลา    ๑๕.๐๐  น.

กรรมการ /เลขานบุการ ผผ ต้บพันทขกรายงาน
การประชบุม
         (นางสาววริรวรรณ  ได ต้พขที่ง )
        นพักทรพัพยากรบบุคคล

   

ลงชพที่อ      ประธานกรรมการ ผผ ต้ตรวจ
บพันทขกรายงานการประชบุม

 ( นายประยผญ  มงคลนตา )
  นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง 
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