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คํานํา 
 
 
  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน นั้น ไดคํานึงถึงภารกิจ
อํานาจ หนาที่ตามกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาใหบุคลากรรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี  โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง ให
ไดรับการพัฒนาในหลายๆมิติ ทั้งในดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่
รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน  ตอไป 
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บทที ่1 
บทนํา 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  24 ตุลาคม  2545 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ
เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานสวนตําบล
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี 
โดยองคการบริหารสวนตําบล ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) กําหนด  เชน  การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวีการฝกอบรมใน
หองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะ
พัฒนาเพิ่มเติม ใหอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ 
องคการบริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม 
การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการ
พัฒนาอื่นๆได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)    สํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือสํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือองคการบริหาร
สวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดหนองคายเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  
24 ตุลาคม  2545 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล มีระยะเวลา  3  ป  ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  นั้น 
  เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบานวาน  อําเภอทาบอ  จังหวัด
หนองคาย  จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑-25๖๓ (ปรับปรุงปงบประมาณ
พ.ศ.25๖๑) ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน เปนเครื่องมือใน
การบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  
จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร  มีดังนี้ 

1) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน มีความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

2) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน ไดรับการพัฒนาเกี่ยวกบั
งานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

3) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน   มีความรูและเกิดทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง  

4) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน   มีความรูและเกิดทักษะ
ในดานการบริหาร 

5) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน   มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน  

 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
  คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน  เห็นสมควร
ใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยใหมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ ดังตอไปนี ้
  1)  การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ
ในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงระดับตําแหนงในแตละสายงาน ที่ดํารงอยูตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (25๖๑-25๖๑) (ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.25๖๑) 
  2)  ใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน ตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ละ 1 ครั้งหรือตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร  ดังนี้ 
   1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
   3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
   4) หลักสูตรดานการบริหาร 

5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร  ใหองคการบริหารสวนตําบลบานวาน เปนหนวยดําเนินการเองหรือ
ดําเนินการรวมกับ ก.อบต.จังหวัดหนองคาย หรือหนวยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตาม
ความจําเปนและความเหมาะสม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

   1)  การปฐมนิเทศ 
   2)  การฝกอบรม 
   3)  การศึกษาหรือดูงาน 

4)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
5)  การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธกีารอ่ืนที่เหมาะสม 

  4)  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบานวาน ตองจัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอนโดยคํานึงถึงความประหยัด
คุมคาเพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  4.1  การเตรียมการและการวางแผน 
   1)  แตงคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
   2)  พิจารณาแหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูอยูใต
บังคับบัญชาแตละคนสมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
   3)  กําหนดประเภทของความจําเห็น ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดาน
ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรม
จริยธรรม 

4.2  การดําเนินการพัฒนา 
   1)  การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนาไดแก การ
คัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับพัฒนา เลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พฒันาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม 
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนา เปนตน  
   2) วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา   โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับหนวย
ราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 
 

   รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร  มี
ดังนี ้
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5. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  
2545  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

1) ผูบังคับบัญชาหมั่นตรวจการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมนิผลการพัฒนา เมื่อ 
ผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 

2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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บทที่  2 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 
  การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน ไดพิจารณาและ
ใหความสําคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผูบริหาร, สภาองคการบริหารสวนตําบล,พนักงานสวนตําบล ทั้ง 5  
สวนและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน เพื่อใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางดานการ
ปฏิบัติงาน, หนาที่ความรับผิดชอบ , ความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง , การบริหารและคุณธรรม
และจริยธรรม ดังนี้ 
 

  สํานักงานปลัด  
  ประกอบดวย พนักงานสวนตําบล 

1. นักบริหารงานอบต. (ปลัดอบต.) 
2. นักบริหารงานอบต.(รองปลัดอบต.) 
3. หัวหนาสํานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) 
4. นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
5. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ลูกจางประจํา 
๑. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒. พนักงานขับรถยนต 

 

กองคลัง  
   ประกอบดวย  พนักงานสวนตําบล 

1. ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) 
2. นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ 
3. นักวิชาการคลังชํานาญการ 
4. เจาพนักงานพัสดปุฏิบัติงาน 
5. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน 

ลูกจางประจํา 
๑.  นักวิชาการคลัง 
๒.  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

 
 

สวนโยธา 
   ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง) 
2. นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
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  พนักงานจางตามภารกิจ 
   ประกอบดวย 

๑.   ผูชวยชางไฟฟา 
๒.   ผูดูแลเด็ก 
๓.  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
๔.  คนสวน 
๕.  คนงานประจํารถขยะ 
 

พนักงานจางทั่วไป 
   ประกอบดวย พนักงานจางทั่วไป 

๑.  คนงานทั่วไป 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล 

1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
3) หลักสูตรความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง 
4) หลักสูตรดานการบริหาร 
5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/
เน้ือหา 

เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม 

- เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับอบต.และ
บทบาทหนาที่ท่ี
ไดรับมอบหมาย 

- ระดับของพนักงาน
สวนทองถ่ิน/
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางท่ีบรรจุ
ใหม 

- เทากับพนักงาน
สวนทองถ่ิน/
ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
ที่บรรจุใหม 

ปฐมนิเทศ - - ชวงเวลาที่
บรรจ ุ

- พนักงานที่
บรรจุใหมมี
ความรูความ
เขาใจและ
ปฏิบัติงานไดดี
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ก.อบต.
จังหวัด 

-ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา 

2. การฝกอบรม 2.1 โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ 
บุคลากร 

- เทากับระดับของ
บุคลากรที่เขารับการ
อบรมของแตละคน 

- เทากับจํานวน
ของบุคลากรที่เขา
รับการอบรม 

ฝกอบรม -เปนไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสตูร 

-ภายใน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2561 

- บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อบริการ
ประชาชนและ
ดําเนินชีวิตได
อยางปกติสุข 

- หนวยงาน
ภายนอก 
- สํานักปลัด
อบต. 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล 

1)  หลักสูตรความรูพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
3)  หลักสูตรความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง 
4)  หลักสูตรดานการบริหาร 
5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/
เน้ือหา 

เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

2. การฝกอบรม 2.2 โครงการ
ฝกอบรมผูบริหาร
ตามแผนดําเนินการ
ฝกอบรมบุคลากร
ทองถ่ิน 

- เพื่อพัฒนา
ความรูและ
วิสัยทัศนในการ
ทํางานของ
ผูบริหาร 

- เทากับระดับของ
พนักงานสวนทองถ่ิน
ตําแหนง ผูบริหาร 

- เทากับจํานวน
ของบุคลากรที่เขา
รับการอบรม 

ฝกอบรม -เปนไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสตูร 

-ภายใน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2561 

- มีความรูและ
วิสัยทัศนใน
การทํางานเพิ่ม
มากขึ้น 

- สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ทองถ่ิน 
- หนวยงาน
ภายนอก 
 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
- หนวยงาน
ภายนอก 
 

 2.3โครงการ
ฝกอบรมผูบริหาร
ตามแผนดําเนินการ
ฝกอบรมบุคลากร
ทองถ่ิน 

- เพื่อพัฒนา
ความรูในการ
ปฏิบัติงานใน
หนาที ่

- เทากับระดับของ
พนักงานสวนทองถ่ิน/
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางระดับ
ปฏิบัติการทีเ่ขารับการ
อบรมของแตละคน 

- เทากับจํานวน
ของบุคลากรที่เขา
รับการอบรม 

ฝกอบรม -เปนไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสตูร 

-ภายใน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2561 

- มีความรูและ
วิสัยทัศนใน
การทํางานเพิ่ม
มากขึ้น 

- สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ทองถ่ิน 
- หนวยงาน
ภายนอก 
 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
- หนวยงาน
ภายนอก 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล 

1)  หลักสูตรความรูพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
3)  หลักสูตรความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง 
4)  หลักสูตรดานการบริหาร 
5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ความรูพื้นฐานใน

การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/
เน้ือหา 

เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

3. การศึกษาหรือ
ดูงาน 

3.1 โครงการศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 

- เพื่อนําความรูที่
ไดมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน 

- เทากับระดับของ
พนักงานสวนทองถ่ิน/
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางท่ีเขาศึกษา
ดูงานของแตละคน 

- เทากับระดับ
ของพนักงานสวน
ทองถ่ิน/
ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
ที่เขาศึกษาดูงาน
ของแตละคน 

การศึกษา
หรือดูงาน 

-เปนไปตาม
รายจายของ
แตละ
โครงการ 

-ภายใน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2561 

- ผูเขารวม
โครงการนํา
ความรูที่ไดรับ
มาประยุกตใช
ในการทํางาน
ในองคกรได
อยางดีขึ้น 

- สํานักงาน
ปลัดอบต. 
 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา 
 

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

4.1โครงการ
สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- เพื่อพัฒนา
ความรูและ
วิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงานใน
หนาที ่

- เทากับระดับของ
พนักงานสวนทองถ่ิน/
ตําแหนงผูบรหิารที่เขา
รวมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของแตละคน 

- เทากับจํานวน
ของบุคลากรที่เขา
รับการอบรม 

- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

-เปนไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสตูร 

-ภายใน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2561 

- มีความรูและ
วิสัยทัศนใน
การทํางานเพิ่ม
มากขึ้น 

- ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ 
 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
- หนวยงาน
ภายนอก 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล 

1)  หลักสูตรความรูพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
3)  หลักสูตรความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง 
4)  หลักสูตรดานการบริหาร 
5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/
เน้ือหา 

เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

4.2โครงการ 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในสวน
สํานักปลดัอบต. 

- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  ทักษะ
ประสบการณใน
การปฏิบัติงาน 

- 2-6 - 5 คน - ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

-เปนไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสตูร 

-ภายใน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2561 

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

- ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ 
 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา 
 

 4.3โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในสวนการ
คลัง 

- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  ทักษะ
ประสบการณใน
การปฏิบัติงาน 

- 2-6 - 5 คน - ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

-เปนไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสตูร 

-ภายใน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2561 

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

- ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ 
 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา 
 

 
 
 
 
 



-11- 
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล 

1)  หลักสูตรความรูพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
3)  หลักสูตรความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง 
4)  หลักสูตรดานการบริหาร 
5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/
เน้ือหา 

เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

4.4โครงการ 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในสวน
โยธา 

- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  ทักษะ
ประสบการณใน
การปฏิบัติงาน 

- 2-6 - 4 คน - ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

-เปนไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสตูร 

-ภายใน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2561 

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

- ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ 
 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา 
 

 4.5โครงการ
ประชุมประจําเดือน
บุคลากรใน
หนวยงาน 

- ซักซอมการ
ปฏิบัติงานในรอบ
เดือนท่ีผานมาเพ่ือ
ใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติหนาที่ที่
ถูกตอง 

- เทากับระดับของคณะ
ผูบริหาร/พนักงานสวน
ทองถ่ินในตําแหนง
ผูบริหารที่เขาประชุม
ประจําเดือนของแตละ
คน 

- เทากับจํานวน
ของบุคลากรที่เขา
รับการประชุม
ประจําเดือน 

- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

- -ภายในเดือน
ต.ค.- ก.ย
พ.ศ.2561 

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

- สํานักงาน
ปลัดอบต. 
 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล 

1)  หลักสูตรความรูพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
3)  หลักสูตรความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง 
4)  หลักสูตรดานการบริหาร 
5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/
เน้ือหา 

เปาหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จํานวน 

5. การสอนงาน
ใหคําปรึกษา 

5.1โครงการ
สนับสนุน
ทนุการศึกษาให
ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

- เพื่อยกระดับ
ความรูบุคลากรให
สูงขึ้น 

- - ตามจํานวน
บุคลากรทีผ่าน
การประเมินและ
ไดรับการคัดเลือก
ใหศึกษาตอ 

- -ป.โท 
60,000 
บาท/คน/ป 
- ป.ตรี 
30,000-
40,000 
บาท/คน/ป 

-ภายใน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2561 

- สามารถนํา
ความรูมาใชใน
การปฏิบัติงาน
ได อยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ 
 

- ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา 
 

 5.2โครงการอื่นที่
สามารถกําหนด
ภายหลังตามความ
จําเปนและ
สถานการณ 

- - - - - -ภายในเดือน
ต.ค.- ก.ย
พ.ศ.2561 

- -. 
 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
- หนวยงาน
ภายนอก 
 

 
(ลงชื่อ)    ประภาส  คลังชํานาญ             (ลงชื่อ)      บรรยงค  มาตรโสภา      

   (นายประภาส  คลังชํานาญ)               (นายบรรยงค   มาตรโสภา) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน                ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                

  
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

ที่   ๒๗๗ /25๖๐ 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณพ.ศ.25๖๑-25๖๓ 

(ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑) 
……………………………………………………. 

 
  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองคาย  เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  หมวดที่  12  
สวนที่  3   ขอ  258    จึงแตงตั้งใหบุคคลผูมีรายชื่อและตําแหนงตอไปนี้เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-25๖๓  ขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน  ดังนี้ 
  1 นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน  เปน ประธานกรรมการ 
  2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานวาน  เปน กรรมการ 
  3. ผูอํานวยการกองชาง    เปน กรรมการ 
  4. ผูอํานวยการกองคลัง    เปน กรรมการ 
  5. หัวหนาสํานักปลัดอบต.บานวาน            เปน  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 ใหมีหนาที ่

 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณพ.ศ.25๖๑-25๖๑ ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑  โดยใหสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเปนกรอบในการพัฒนาสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลบานวาน เพื่อสงเสริมความรู   ทักษะ   ทัศนคติ   คุณธรรมจริยธรรมอัน
จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงตางๆของพนักงานสวนตําบลทาบอ   มีประสิทธิภาพและกอใหเกิด
ประสิทธิผล  ตอการบริหารจัดการและการใหบริการประชาชน 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  

    สั่ง     ณ      วันที่  ๔  เดือนกันยายน    พ.ศ. 25๖๐ 
 
 

            (ลงชื่อ)     ประภาส  คลังชํานาญ 
             (นายประภาส  คลังชํานาญ) 
                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลการประจําปงบประมาณพ.ศ.25๖๑-25๖๓ 

(ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.25๖๑) 
ครั้งที่  1/25๖๐ 

เรื่อง  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณพ.ศ.25๖๑-25๖๓  
(ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.25๖๑) 

เมื่อวันที่   ๗  เดือนกันยายน  พ.ศ. 25๖๑ 
ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

…………………………… 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 
 
ผูเขาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นาย ประภาส คลังชํานาญ นายกอบต.บานวาน เปน ประธานกรรมการ ประภาส คลังชํานาญ 

2 นาย บรรยงค มาตรโสภา ปลัดอบต.บานวาน  เปน  กรรมการ บรรยงค  มาตรโสภา 

3 นาย ประพร พลศักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง    เปน  กรรมการ ประพร  พลศักดิ์ 

4 นาย เริงณรงค มะลิงาม ผูอํานวยการกองคลัง  เปน  กรรมการ เริงณรงค มะลิงาม 
5 นางสาว มณีวรรณ ราชวงศ หัวหนาสํานักปลัดฯเปน กรรมการ/เลขานุการ มณีวรรณ ราชวงศ 

 
 

  เมื่อครบองคประชุม  เลขานุการฯ ใหสัญญาณเขาหองประชุมพรอมทั้งเชิญที่ประชุมทุกทาน 
เคารพและเรียนเชิญทานประธานกลาวเปดประชุม เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ
พ.ศ.25๖๑  -  พ.ศ.25๖๓ (ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.25๖๑)  ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 
 1.1 ความสําคัญของการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

1.2  คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาบอ ที่  ๒๗๗/25๖๐ ลงวันที่ ๔ 
กันยายน 25๖๐  

                                          1.3 ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
                      - ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

- ไมมี 
 
 



ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร             
ประจําปงบประมาณพ.ศ.25๖๑-25๖๑(ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.25๖๑) 

ประธาน -   เชิญทานปลัดอบต.ไดชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหคณะกรรมการฯ
ทราบ 

ปลัดอบต. -  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
หมวดที่ 12  สวนที่ 3 ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล มีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวน
ตําบล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานสวนตําบลในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เปนพนกังานสวนตําบลที่ดี โดยองคการบริหารสวนตําบล ตองดําเนินการพัฒนา
ใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) 
กําหนด   ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ตองกําหนดตาม
กรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) กําหนดโดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล มีระยะเวลา  3  ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง 3  ป ของ
องคการบริหารสวนตําบล  นั้น 

ประธานฯ -  ตามที่ปลัดอบต.ไดชี้แจงรายละเอียดรางแผนฯไปแลว มีกรรมการทานใดจะ
สอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ประธานฯ -   ขอมติที่ประชุมเห็นชอบรางแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป

งบประมาณพ.ศ.25๖๑ - พ.ศ.25๖๓   (ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.25๖๑) 
ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบรางแผนการพัฒนาพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป

งบประมาณพ.ศ.25๖๑ - พ.ศ.25๖๓   (ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.25๖๑) 
 ดวยคะแนนเสียง  5  คะแนนเปนเอกฉันท 
ประธานฯ -  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรางแผนดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว มอบหมายให

หัวหนาสํานักปลัด ดําเนินการดังนี ้
 1.  จัดพิมพและตรวจสอบความถูกตองของแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ -  พ.ศ. 25๖๓   (ปรับปรุงปงบประมาณ
พ.ศ.25๖๑) 

 2.  จัดทําบันทึกขอความแจงใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทราบถึง
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลประจําปงบประมาณพ.ศ.25๖๑-พ.ศ.25๖๓   
(ปรบัปรุงปงบประมาณพ.ศ.25๖๑) และเสนอใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบานวานลงนามประกาศใชแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป
งบประมาณพ.ศ.25๖๑ - พ.ศ.25๖๓   (ปรับปรุงปงบประมาณพ.ศ.25๖๑) 

 
 
 
 



ประธานฯ -  มีกรรมการทานใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีผมขอมติ 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ประธานฯ   - กลาวสรุปและปดประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 
 
 (ลงชื่อ)...........มณีวรรณ  ราชวงศ..........ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวมณีวรรณ    ราชวงศ) 
                                          กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการจัดทําแผนฯ 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)..............ประภาส  คลงัชํานาญ.............ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
             (นายประภาส   คลงัชํานาญ) 
                                                  ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนฯ 
    
    
    
 
 


