
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Human Development Planning 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
ส านักงานปลัด 

โทร  ๐๔๒๙๗๓๗๖๙ 



 

ค าน า 
 
การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ นั้น ได้

ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับ
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้าน
การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ต่อไป  
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อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ 
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ส่วนที่ ๑ 
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ส่วนที่ ๒ 
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            การวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่                                                                                   ๗ 
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ส่วนที่ ๔  
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ส่วนที่ ๕ 
 ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา        ๒๔ 
 
ส่วนที่ ๖  
 การติดตามและประเมินผล         ๒๕ 
              
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๑ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ลงวันที่ 
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๕๘ - ๒๙๕  ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ 
เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วน
ต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วน
ต าบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การ
พัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป   การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อ่ืนๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนกไ็ด ้

๑.๒  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ลงวันที่ 
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  จึงได้หาความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

 
 
 
 



 

-๒- 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
๑.  วัตถุประสงค ์

๑.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของทาง 
ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

๑.๒  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
๑.๓  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑.๔  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี  

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๑.๕  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ 

บัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

     ๑.๖เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสามารถในการบริหารงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  เป้าหมายการพัฒนา 
     ๒.๑   พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจแบบแผนของ 
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒   เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์
ของส่วนรวม 
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น 

 ๒.๕   เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
๒.๖  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๓.  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
วิสัยทัศน์  ( Vision) 
 “บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรม เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมี
คุณภาพ” 
พันธกิจ ( Mission) 
 ๑.  บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง และ
ความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน 
 ๒.  พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้น าสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 



 

-๓- 
 

 ๓.  ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 ๔.   ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.  ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

 ๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ ๑   การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างานใหม่ 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยยึดค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการท างานใหม่ โดยยึดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถตรวจสอบผลงานได้  

 

เป้าหมาย 
 ๑.  พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นตัวอย่างของการเป็นคนเก่งและคนดี 

 ๒.  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้เกิดวัฒนธรรมการท างานใหม่ 
 ๓.  สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 ๔.  มีหัวข้อวิชาเกี่ยวกับค่านิยมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมฯ  ในหลักสูตรการฝึกอบรม 
 ๕.  สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ  

       ๖. วางเงื่อนไขให้ส่วนราชการต่างๆ น าระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่าง
จริงจังโดยให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

 ๗.  ให้แต่ละส่วนราชการก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ  
มาตรฐานในการให้บริการและการพัฒนาองค์การ  
  ๘.  ปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการให้มีความทันสมัยมากขึ้น  

  ๙.  ปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงานโดยจัดให้มีการเจรจา และท าข้อตกลงว่าด้วย  
ผลงานประจ าปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผล ทุกสิ้นปี และ
ถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
  ๑๐. ให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน/โครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
และสม่ าเสมอ  
  ๑๑.ในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน รวมถึง
การติดตามประเมินผลนั้น ให้มีกระบวนการปรึกษาหารือ การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ/
หรือการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง  
  ๑๒.การปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการให้บริการประชาชน ให้แต่ละส่วนราชการเสนอ 
แผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ล้าสมัย และไม่มีความจ าเป็นโดยเฉพาะการมอบอ านาจการ
อนุมัติ อนุญาต และการสั่งการต่างๆ  
  ๑๓.  ให้มีการจัดท าแนวทางและคู่มือการบริหารราชการที่ดี  
 



 

-๔- 

ยุทธศาสตร์ ๒   การสร้างนักบริหารให้เป็นผู้น ายุคใหม่ในการบริหารราชการ 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้บริหารเป็นผู้น ามืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง 

 
เป้าหมาย 
        ๑.  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
              ๒.  ผู้น าหน่วยงานต้องเป็นต้นแบบของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
              ๓.  พัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักตามที่ก าหนดในระบบ  นักบริหารระดับสูง    
              ๔.  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความส าเร็จของหน่วยงาน 
              ๕.  ติดตามประเมินผลสมรรถนะของนักบริหาร  

ยุทธศาสตร ์ ๓  การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในแต่ละระดับ 

วัตถุประสงค์    
เพ่ือสร้างระบบกลไกการพัฒนาและสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ 

บุคลากรโดยการ 
 
เป้าหมาย 

๑.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๒.   ด าเนินการก ากับ  ดูแลและการพัฒนาบุคลากร 
๓.   ติดตามและประเมินผล   
๔.   สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาการเรียนรู้ ของบุคคลด้วยวิธีการหลากหลาย 
๕.   สร้างสภาพแวดล้อมและระบบแรงจูงใจที่ถูกต้อง 
๖.   เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน  
๗.   ก าหนดระยะเวลา ส าหรับการพัฒนาข้าราชการ 
๘.   ติดตามและประเมินผล 
๙.   เปิดโอกาสและจูงใจ ให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความรู้                                             
๑๐. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
๑๑. ผู้บังคับบัญชาจะต้องส่งเสริม  สนับสนุนและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๑๒. บุคลากรทุกคนต้องพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาซึ่งกันและกัน 
๑๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพ่ือหาแนวทางก าหนด และจัดเตรียม งบประมาณในการ 

พัฒนาให้เพียงพอในเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
               ๑๔. ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือ
และร่วมมือกันทุกปีเพ่ือหาแนวทางการขอความช่วยเหลือด้านวิทยาการใหม่  ๆ     ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ข้าราชการ 
                                                             

 



 

-๕- 
 

              ๑๕. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประสานในการหาแนวทางวิธีการและสร้างความ
ร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

ยุทธศาสตร์ ๔   การปรับปรงุโครงสร้างการบริหารราชการ 
 

วัตถุประสงค์  

 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการเพ่ือให้มีขีดสมรรถนะและความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง  
ด าเนินการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการในทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความเป็น
เอกภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงการท างานในมิติและส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน  
 

เป้าหมาย 
 ๑. มุ่งเน้นการจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในเชิงบูรณาการ ทั้งระหว่าง  
หน่วยงาน และส่วนราชการภายใน โดยให้มีลักษณะแบบเมตริกซ์ และจัดให้มีกลไกประสานการท างานร่วมกัน  

 ๒. ให้มีการทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมมากข้ึน  
 ๓. ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง และพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารราชการ  
เพ่ือให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง  
 ๔. ทบทวนระบบการบริหารบุคคลในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับต าแหน่ง และ
อัตราก าลังขององค์กร และหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 

ยุทธศาสตร ์๕  การสร้างระบบบริหารงานบุคคล 
 

วัตถุประสงค์ 
 ทบทวนและออกแบบระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  มีความ

หลากหลายในรูปแบบการจ้างงาน เพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาขีดความสามารถของ ข้าราชการที่มีอยู่ ปรับปรุง
ระบบการประเมินผลบุคคล และเปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีความสามารถสูงจากภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการ
ในระดับต่างๆ ได้โดยง่าย  
 

 เป้าหมาย  
 ๑. เร่งสรรหาบุคลากรผู้มีความสามารถสูงให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาระบบราชการ  
 ๒.  พิจารณาความเป็นไปได้ของการน าระบบการเลือกสรรระบบเปิดที่เน้นหลักสมรรถนะ  
การบริหารจัดการมาใช้กับผู้บริหารระดับสูงทุกต าแหน่ง  
 ๓. เพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร โดยให้มีการจัดท าเป้าหมายการท างาน ขีดความสามารถ และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบมากข้ึน  

 ๔.  ให้แต่ละส่วนราชการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์   

 ๕.  พัฒนากลไกและกระบวนการในการรักษาและปกป้องระบบคุณธรรมในวงราชการ  
ให้มีความเหมาะสม  
 
 
 

 
 
 



 

-๖- 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๖  การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
 
วัตถุประสงค์  

 เสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชน ให้เป็นรูปแบบของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ ภายใต้แนวคิดของการยึดประชาชนเป็นหลัก สามารถให้บริการประชาชนได้
ถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดเวลา ทั้งเวลาพักเท่ียง นอกเวลาราชการ และวันเสาร์ครึ่งวัน  
 

เป้าหมาย 
 ๑.  สนับสนุนให้หน่วยงานราชการพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสมัยใหม่ในการบริหารงาน และการให้บริการประชาชน  
 ๒.  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการบริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและซื่อสัตย์ ต่อ
ผู้ใช้บริการ  

 ๓.   ส่งเสริมและก าหนดมาตรฐานการให้บริการของรัฐในระดับส านักงานที่มีประสิทธิภาพ  
ถูกต้องและรวดเร็ว  
  

ยุทธศาสตร ์๗  การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  

วัตถุประสงค์ 
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมาก ท าให้มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยการยอมรับและให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงาน และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  
 

เป้าหมาย 
 ๑.  ก าหนดเงื่อนไขและแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานราชการได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม  
 ๒.  วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน การส ารวจ  
ความต้องการหรือการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ  
 ๓. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน  
 ๔. ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาร่วมท างานกับข้าราชการ  
 ๕. ให้ทุกส่วนราชการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจ าเป็นต่อการแสดงภาระรับผิดชอบ  
ความโปร่งใสและเปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ลงในเว็บไซต์  
 ๖. ก าหนดให้ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในระบบราชการเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารที่ดีของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๗- 
 

๔.  การวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ 
 

๔.๑ ชื่อหัวข้อ 
  การวิเคราะห์ภารกิจของท้องถิ่นตามกฎหมาย พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  รวมทั้ง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  โดยจะเป็นไปตามลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ 

๔.๒ วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  สามารถก าหนดภารกิจ  และอ านาจหน้าที่ให้
สอดคล้องกับปัญหาข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าที่ และสภาพปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ โดยแบ่งภารกิจ
ออกเป็น ๗ กลุ่มภารกิจหลัก ได้แก่ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
              (๑)   จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
 (๒)   ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
 (๓)   ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
 (๔)   ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๔)) 
 (๕)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
  (๖)   การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
 (๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา ๖๗ (๓)) 
 (๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
                       (มาตรา ๖๘ (๔)) 
 (๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
                        (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
 (๕)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
 (๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕)) 
 (๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา ๖๗ (๔)) 
 (๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) 
 (๓)  การผังเมือง  (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
 (๔)  จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา ๑๖ (๓)) 
 (๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
 (๖)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (๑.) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   (มาตรา ๖๘ (๖)) 
 (๒.) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 

 
 



 

-๘- 
 

 (๓.) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   (มาตรา ๖๘ (๗)) 
 (๔.)  ให้มีตลาด  (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
 (๕.) การท่องเที่ยว  (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
 (๖.) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
 (๗.) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา ๑๖ (๖)) 
 (๘.) การพาณชิย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา ๑๖ (๗)) 
 
 ๕. ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  
          ดังนี ้
 (๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๖๗ (๗)) 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งจ ากัดมูลฝอยและสิ่ง 
      ปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒))  
 (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))  
 

๖.  ด้านการศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม    จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
           (มาตรา ๖๗ (๘)) 

 (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๖๗ (๕)) 
 (๓) การจัดการศึกษา  ๑๖ (๙)) 
 (๔) การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา๑๗(๑๘)) 

 ๗. ด้านการบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 

          สว่นท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 (๑) การสนับสนุนสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (มาตรา ๔๕ (๓)) 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
   ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
 (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
 (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (มาตรา ๑๗ (๓)) 
 (๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   อ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
 

ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  ภารกิจดังกล่าวสามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ได้ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  จึงวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ได้ดังนี้ 



 

-๙- 
 

 

๔.๓  การวิเคราะห์องค์กรในการด าเนินการตามภารกิจ 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT  เข้ามาช่วยทั้งนี้เพ่ือ
ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก  SWOT ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ 
เป็น ๗ ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗  และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี้ 
 ปัจจัยภายใน 
                                                 จุดแข็ง (Strength-s) 
              ด้านโครงสร้างการบริหารงาน 

๑.  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางที่มีความพร้อมทางด้านบริหาร โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
และมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

๒.  ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายสภาฯ แยกอ านาจหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน 
๓.  โครงสร้างส่วนราชการมีรูปแบบการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจน 
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ เสียสละ และโปร่งใส 
๕. ด้านนโยบายการพัฒนา มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา / ความต้องการในปัจจุบัน 
๖. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 

 

              ด้านบุคลากร 
๑. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน 
๒. การก าหนดต าแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
๓. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

              

              ด้านงบประมาณ 
๑. มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือ ส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. มีรายได้บางประเภทที่สามารถจัดเก็บได้เอง  
 

              ด้านกฎหมาย / ระเบียบ 
๑.  มีระเบียบปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการพัสดุที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  มีระเบียบการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเอง 

             

               ด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์ 
๑.  มีอุปกรณ์เครื่องมือการท างานที่ทันสมัย 
๒.  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 

หมายเหตุ  : มาตรา ๖๗,๖๘  หมายถึง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒    
 



 

-๑๐- 
 

  

              ด้านการประสานงาน  
๑. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เป็นผู้ประสานงานกับประชาชนในพื้นท่ี 

                        และเป็นผู้ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต าบล 
๒. มีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบล 

 

              ด้านความร่วมมือ 
๑. บุคลากรให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยดี 

                

               ด้านระบบข้อมูล 
๑. เชื่อมโยงเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
๒. มีเว๊บไซด์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

http : //www.waritchaphum.go.th   
               

               ด้านทรัพยากรในการพัฒนา 
๑. เครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
๒. ต าบลวาริชภูมิมีการปลูกพืช ผลไม้  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี   

เช่น แก้วมังกร มะม่วง  ส้มเขียวหวาน ล าไย  เป็นต้น 
                       ๓.  มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น  ยางพารา  หวาย  ข้าว  เป็นต้น 
       

                                             จุดอ่อน (Weakness - w)                  

                  ด้านโครงสร้างการบริหารงาน 
๑. มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบล ๑๗ หมู่บ้าน  ท าให้การบริการสาธารณะครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
๒. ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายนิติบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เน้นการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป 
๓. ขั้นตอนการบริหารงานมีมากเกินไป 
๔. การแบ่งหน้าที่ตามภารกิจไม่ตรงกับโครงสร้าง 

 

             ด้านบุคลากร 
๑. บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญงานเฉพาะด้าน 

             ด้านงบประมาณ 
                       ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน 
                            โครงการขนาดใหญ ่
                       ๒.  งบประมาณมีจ ากัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง  
                       ๓.  งบประมาณท่ีจัดเก็บได้เอง และที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 
                            ความเดือดร้อนของประชาชน   
                       ๔.  รายได้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองมีน้อย เมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุน 
                            จากรัฐบาลรายรับที่ได้จากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน      

๕. การจัดเก็บรายได้ ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 



 

-๑๑- 
                    

                ด้านเครื่องมือ 
๑. เครื่องจักรกลมีการใช้งานมากท าให้ต้องเสียค่าบ ารุงรักษาและมีจ านวนไม่เพียงพอ 
๒. เครื่องใช้ส านักงานส่วนมากมีสภาพเก่าใช้งานมานานต้องเสียค่าบ ารุงเป็นจ านวนมาก 

 

                ด้านการบริหารจัดการ 
๑. การประสานงานภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการปรับปรุงให้เหมาะสม 
๒. การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและผลการด าเนินงานยังเข้าประชาชนในพ้ืนที่ได้ไม่

ทั่วถึง  
                 

               ด้านกฎหมาย 
๑. ระเบียบและกฎหมายยังไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๒. ขั้นตอนที่ปฏิบัติตามระเบียบ และ กฎหมายมีมากเกินไปก่อให้เกิดความล้าช้า 

               

              ด้านระบบข้อมูล 
๑. การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 
๒. การรับข่าวสารข้อมูลล่าช้า 

 
 

             ปัจจัยภายนอก 
 
                                                       โอกาส (Opportunituy - 0) 
             ด้านกฎหมาย / ระเบียบ 
                     ๑.  มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
                           ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดชัดเจนในการจัดระบบบริหารสาธารณะ 
       ๒.   มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๘๓ 
                           ก าหนดกรอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
        การบริหารการจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอ านาจ 
                           หน้าที่ของตนเอง     
  
             ด้านทรัพยากรการพัฒนา 

๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาจากรัฐบาลเพิ่มมากข้ึนตามที่กฎหมายก าหนด 
๒. มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติจ านวนมาก 
๓. มีวัตถุดิบด้านการเกษตรจ านวนมาก 
๔. พ้ืนที่เหมาะสมในการผลิตไม้ผลรวมทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ฯลฯ 

          

             ด้านสังคม 
๑. ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
๒. ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความร่วมมือ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 
๓. มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 

 



 

-๑๒- 
 

๔. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจ าหมู่บ้าน อันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของต าบลวาริชภูมิ  
คือ  งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านนมัสการองค์พระธาตุศรีมงคล   

              

            ด้านเทคโนโลยี 
๑. สื่อต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนมีการประชาสัมพันธ์ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ    

องค์กรปกท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
                     ๒.  ระบบเทคโนโลยีมีความทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
                     
                                                      อุปสรรค(Threats)         
         
             ด้านนโยบายของรัฐ 
                 ๑. การถ่ายโอนภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มีความล่าช้า ขาดความ 
                     ต่อเนื่อง  
                 ๒. ระเบียบ กฎหมาย ไม่ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
                 ๓. การโอนภารกิจส่วนมากถ่ายโอนแต่ภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ 
 

 ด้านทรัพยากรการพัฒนา 
๑. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีความล่าช้า 
๒. ขาดตลาดรองรับผลผลิต 

                

              ด้านสังคม 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ 
๒. อยู่ในสภาวะการจ ากัด ทั้งงบประมาณ / บุคลากร 

 

             ด้านเทคโนโลยี 
๑. การสื่อสารทางเทคโนโลยี ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ 
๒. ยังไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๔.๔  ผลการวิเคราะห์ 
 ๔.๑ ภารกิจหลัก และภารกิจรอง  ที่จ าเป็นต้องก าหนดเพ่ิม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องก าหนดภารกิจเพ่ิมขึ้นแต่
อย่างใด  เนื่องจากภารกิจหน้าที่ครอบคลุมเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่นและกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจอยู่แล้ว  คงมุ่งเน้นภารกิจ  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยให้เพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะการบริการประชาชน   การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และสาธารณภัยต่าง ๆ 
รวมทั้งภารกิจด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 
๔.๒  พันธกิจของการวางแผนพัฒนาอัตราก าลังท้องถิ่น  ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจ  

และการให้บริการแก่ประชาชนในระดับชุมชนหมู่บ้าน/ต าบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   

 
 
 



 

-๑๓- 
 

๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  สามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพ่ือรองรับภารกิจ และอ านาจ

หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๖. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืน 
ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ซึ่งจะมีการถ่ายโอนงานภารกิจหน้าที่และ

บุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นตรงจุดนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องพยายามวางแผน
พัฒนาบุคลากร และก าหนดภารกิจ  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากโครงการถ่ายโอนดังกล่าว 

 

ส่วนที่ ๓ 
 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ลงวันที่ ๒๕  ธันวาคม  
๒๕๔๕ ก าหนดให้ต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ 

 ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

 ๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
 ๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข 
 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อปี หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๔- 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
๑. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็น
และเหมาะสม ดังนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

๒. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลจังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

๓. การศึกษาดูงานอาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ 
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดสกลนคร หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๕. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
๖. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
๗. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติราชการ 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑. ประชุมประจ าเดือน 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิบัติราชการและแจ้งข้อ
ราชการต่างๆ รวมทั้ง
ปรึกษาหารือข้อราชการ 
ต่าง ๆ ร่วมกัน 

คณะผู้บริหาร
,คณะที่ปรึกษา,
พนักงานส่วน
ต าบล,พนักงาน
จ้าง รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
ราชการและข้อ
ราชการต่าง ๆ 
และได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

๖๐ ๖๐ ๖๐ / - - 

๒. หลักสตูรเกีย่วกับการฝึกอบรม
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม ่

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานท่ีได้รับการบรรจุ
ใหม่ 

พนักงานท่ีได้รับ
บรรจุใหมไ่ดร้ับ
การฝึกอบรม
จ านวน ๑ คน  

๑ ๑ ๑ - / / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

๑๕  
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๒.  หลักสูตรด้านการบริหาร  
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปงีบประมาณ  ลักษณะการฝึกอบรม  

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑. หลักสตูรเกีย่วกับนายก อบต.หรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งข้ึน 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลได้รบัการ
ฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ ๑ / / 
 

๒. หลักสตูรเกีย่วกับรองนายก อบต.
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
ของรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองนายก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ป ี

๒ ๒ ๒ ๒ / / 

๓. หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการนายก 
อบต.หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างาน
ของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

เลขานุการนายก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ ๑ / / 

                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

๑๖ 



 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑. หลักสตูรเกีย่วกับประธานสภา 
อบต.หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างานของ
ประธานสภา อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ประธานสภา อบต.
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ ๑ / / 

๒. หลักสตูรเกีย่วกบัรองประธานสภา 
อบต.หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างานของ
รองประธานสภา อบต.ให้มี
ทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

รองประธานสภา 
อบต.ไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ ๑ / / 

๓. หลักสตูรเกีย่วกับสมาชิกสภา อบต.
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างานของ
สมาชิกสภา อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

สมาชิกสภา อบต.
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ / / 

๔. หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการสภา 
อบต.หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างานของ
เลขานุการสภา อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

เลขานุการสภา 
อบต.ไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ ๑ / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๗ 



 

๓.  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรม
กับ 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถ่ิน 

๑. หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน 
อบต. หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของนัก
บริหารงาน อบต.ใหม้ีความรู้ ทักษะและ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงาน อบต.
ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๒. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผนไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๓. หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
ทั่วไป บริหารงานบุคคล บุคลากร 
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

บุคลากร  ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

๒ ๒ ๒ - / / 

๔. หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษา
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

นักวิชาการศึกษาไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๕. หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชน 
หรือ หลักสตูรอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

นักพัฒนาชุมชนได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

 
 
 
 
 

 
 
 

๑๘ 



 

หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร (ต่อ) 
 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๖. หลักสตูรเกีย่วกับนิติกร หรือ หลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแตล่ะ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 

นิติกรได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๗. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแตล่ะ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 

เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับการฝึกอบรม  
๑ ครั้ง/ป ี

๒ ๒ ๒ - / / 

๘. 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแตล่ะ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 

เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ไดร้ับการ
ฝึกอบรม  
๑ ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ / / / 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 
 

หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร (ต่อ) 
 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๙. หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานคลัง 
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของ
นักบริหารงานคลังให้มีความรู้ 
ทักษะและความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานคลัง
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๐. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานพัสดุ หรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๑. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๒. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี หรือ หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชไีด้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

 
 
 
 

 
 
 
 

๒๐ 



 
 

หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร (ต่อ) 
 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑๓. หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานช่างหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของ
นักบริหารงานช่างใหม้ีความรู้ 
ทักษะและความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานช่าง
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๔. หลักสตูรเกีย่วกับนายช่าง 
โยธา หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ้น 

นายช่างโยธาไดร้ับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๕. หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็ก หรอื 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ้น 

ครูผูดู้แลเด็กได้รับ
การฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

๑๑ ๑๑ ๑๑ - / / 

๑๖. หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานไดด้ียิ่งขึ้น 

ให้พนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

๑๔ ๑๔ ๑๔ - / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร (ต่อ) 
 

 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑๗ หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
การศึกษาหรือ หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของ
นักบริหารงานช่างให้มีความรู้ 
ทักษะและความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงาน
การศึกษาได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๔.  หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๑. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับ
ปริญญาตร ีและปริญญาโท 

เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
ยิ่งข้ึนและสามารถน ากลับมา
พัฒนาท้องถิ่น 

ให้ผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการศึกษาต่อ 

๒ ๒ ๒ หมายเหตุ:- สนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญา
ตรีและปรญิญาโทกับสถาบันการศกึษาของรัฐ 

๒. หลักสตูรการพัฒนาบุคลิกภาพ ศลิปะการ
พูด และการบริหาร 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บุคลิกภาพ ศลิปะการพูด และ
การบริหาร มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

ให้ผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้านนี ้

๕ ๑๐ ๑๕ / / - 

๓. หลักสตูรการศึกษาดูงานด้านการพฒันา
อาชีพ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ในด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อน า
กลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

ให้ผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้านนี ้

๕๐ ๕๐ ๕๐ / / - 

 
 ๒๒ 



 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๔. หลักสตูรหลักสตูรเกีย่วกับการบรหิารงาน
บุคคล 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการท างานด้านการ
บริหารงานบุคคล 

ให้พนักงานส่วน
ต าบลได้รบัความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านนี ้

๖ ๖ ๖ - / / 

๕. หลักสตูรการด าเนินการทางวินัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ด้านการด าเนินการทางวินัย 

ให้พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง
ได้รับความรู้ในด้าน
นี ้

๒ ๒  ๒ - / / 

 
 

๕.  หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๑. หลักสตูรอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ให้ผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

๕๐ ๕๐ ๕๐ / / - 

 
 

 

 

๒๓ 



 

-๒๔- 
 

ส่วนที่ ๕ 
 

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา 
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ข้อ ๒๖๙  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  นั้น 
           - ข้อ ๒๗๐  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย                                                                                                           
                    (๑) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นประธาน 
            (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            เป็นคณะท างาน 
             (๓) ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ           เป็นคณะท างาน  
   (๔) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

และองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้ 

  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
        ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
  ๓. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
   ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ  
   ๕. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  ๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  ๗. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม      กรรมการ 
  ๘. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร     กรรมการ 

              ๙. หัวหน้าส านักปลัด                     กรรมการและเลขานุการ 
                 ๑๐. นักทรัพยากรบุคคล         ผู้ช่วยเลขานุการ     
 โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
  (๑)  ศึกษาวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้ได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒)  ศึกษาวิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในช่วง 
ระยะเวลา ๓ ปี   
   (๓) ศึกษาวิเคราะห์ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความชัด เจนและครอบคลุม
พนักงานส่วนต าบลทุกคน โดยให้ได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี 
  (๔) ศึกษาและก าหนดหลักสูตรและวิธีการพัฒนาแต่ละต าแหน่งให้ได้ในหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย
หลักสูตร 
  (๕) ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้งบประมาณที่จัดสรรส าหรับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

-๒๕- 
 

   (๖) ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งติดตามและประเมินผลการพัฒนา ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

ส่วนที่ ๖ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 ๑.  การใช้แบบสอบถาม/ แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง   และแบบสอบถามติดตามการประเมิน 

ผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
๒.  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
๓.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันท าการ  

นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.  ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ 

ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 
๕.  น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ 

ความต้องการต่อไป 
๖.  ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม 

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
๗.  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดย  

core  team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
    ๘.  ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล    

วาริชภูม ิ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการ
ด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูม ิ
ที่ ๒๙๙/๒๕๖๓ 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
……………………………………………. 

  ตามประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงให้ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔–๒๕๖๖ ดังนี้ 
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
        ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
  ๓. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
   ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ  
   ๕. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  ๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  ๗. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม      กรรมการ 
  ๘. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร     กรรมการ 
  ๙. หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. นักทรัพยากรบุคคล          ผู้ช่วยเลขานุการ     
 ๒. คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
     ๒.๑ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร    ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     
     ๒.๒ จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๓ ด าเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และยั่งยืน 
        

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

       สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นายยงค์ชาย   ภูอ่าง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

วันที่  ๒๐   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓  

ณ ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
*********************************8 

ระเบียบวาระท่ี ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิที่   ๒๙๙/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม  
๒๕๖๓     เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   – ๒๕๖๖  ประกอบด้วย 

๑.๑.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
๑.๑.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
๑.๑.๓ ผู้อ านวยการกองคลัง          กรรมการ 
๑.๑.๔ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
๑.๑.๕ อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
๑.๑.๖ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑.๑.๗ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
๑.๑.๘ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร   กรรมการ 
๑.๑.๙ หวัหน้าส านักปลัด          กรรมการ/เลขานุการ 
๑.๑.๑๐.นักทรัพยากรบุคคล            ผูช้่วยเลขานุการ     

   คณะกรรมการจัดท าแผนมีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง 
   ๆ ประกอบด้วย  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
   ของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร   ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้าน 
   ศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   ก ากับ
   ดูแลและติดตาม ประเมินผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณา 
   จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
   ประสิทธิภาพด าเนินการด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากร
   มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และยั่งยืน 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 

 
 
 
 



 

รายงานการประชุม 
          คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

วันที่  ๒๐   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓  

ณ ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
*************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายยงค์ชาย    ภูอ่าง นายก อบต. ยงค์ชาย    ภูอ่าง ประธานกรรมการ 

๒. นางอาภรณ์     สว่างศรี ปลัดอบต. อาภรณ์     สว่างศรี กรรมการ 

๓. นางนงลักษณ์   โฮมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชก. นงลักษณ์   โฮมวงศ์ กรรมการ 

๔. นายบัณฑิต   พรมสุ่ย ผู้อ านวยการกองช่าง บัณฑิต   พรมสุ่ย กรรมการ 

๕. นางจุฑามาส  อาจทุมมา ผอ.กองสาธารณสุขฯ จุฑามาส  อาจทุมมา กรรมการ 

๖. นางอติภา      จินากูล ผอ.กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อติภา      จินากูล กรรมการ 

๗. นางอาทิตยา   อัคนิจ นักพัฒนาชุมชนปก. อาทิตยา   อัคนิจ กรรมการ 

๘. นางจารุพร    พรหมวิชัย ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร จารุพร    พรหมวิชัย กรรมการ 

๙. นายวิมล    รักษาแสง หัวหน้าส านักงานปลัด วิมล    รักษาแสง กรรมการ/
เลขานุการ 

๑๐. นางนงค์นิจ  เจริญชัย นักทรัพยากรบุคคลชก. นงค์นิจ  เจริญชัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม  ๑๓.๓๐   น.                    
เมื่อถึงเวลาประชุม นายวิมล  รักษาแสง  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ท าหน้าที่
เลขานุการในที่ประชุม ได้เชิญคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ทุกท่านเข้า
ที่ประชุมแล้วรายงานให้  นายยงค์ชาย  ภูอ่าง   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ทราบว่ามีผู้มาประชุมจ านวน  ๑๐ ท่าน    
เป็นอันครบองค์ประชุม โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง   ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน ตามท่ีได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิที่  ๒๙๙/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๙ 

สิงหาคม  ๒๕๖๓   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ประกอบด้วย 

  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
        ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
  ๓. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
   ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ  
                                            



 

-๒- 
 

  ๕. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  ๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  ๗. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม      กรรมการ 
  ๘. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร     กรรมการ 
  ๙. หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. นักทรัพยากรบุคคล          ผู้ช่วยเลขานุการ     

 

   เพ่ือให้กรรมการได้ด าเนินการก าหนดร่างแผนพัฒนาบุคลากรโดยสอดคล้องตาม
   ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
   เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ และใช้
   แผนพัฒนาบุคลากรเป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการบุคลากรภายในองค์การ
   บริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะทัศนคติ คุ ณ ธ ร ร ม
   จริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ของพนักงาน
   ส่วนต าบลมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล ต่อการบริหารจัดการและ ก า ร
   ให้บริการประชาชน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ความส าคัญของการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 

ประธาน   ความส าคัญของการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ขอมอบหมายให้ 
(นายก อบต.)  เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

กรรมการ/เลขานุการ ตามท่ีประธานฯ มอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งให้ที่ประชุมทราบความส าคัญของการ
   จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูม ิ
 ๒. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
 ๓. เป็นการพัฒนา  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของ 
    บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ในการปฏิบัติงานราชการและ 

     บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
ประธาน           ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร   
(นายก อบต.)             ขอมอบหมายให้  ปลัด อบต.  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
กรรมการ  ตามท่ีประธานฯ  มอบหมายให้ข้าพเจ้า  แจ้งให้ที่ประชุมทราบความระเบียบ/(ปลัด 
อบต.)   กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
กรรมการ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  
(ปลัด อบต.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  

หมวด  
 
 



 

-๓- 
 

   ๑๒  ส่วนที่ ๓  ลงวันที่  ๙  ธนัวาคม ๒๕๔๕  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
   การพัฒนาผู้ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  
   ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
   หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลใน 
   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทาง 
   ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ต้อง ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ  
   พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) ก าหนด  เช่น   การพัฒนาด้าน 
   ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการ ฝึกอบรมใน  
   ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก  
   องค์การ บริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้อง 
   กับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  
   องค์การบริหารส่วนต าบลที่ จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ
   พนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตร หลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
   จ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามี ความเหมาะสม การพัฒนา
   พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การ บริหารส่วน
   ต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้  และอาจกระท าได้โดยส านักงาน 
   คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ส านักงานคณะกรรมการพนักงาน
   ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  หรือส านักงาน
   คณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
   ต าบลต้นสังกัดหรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
   ภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
   นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
   ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕  ก าหนดให้องค์การ
   บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ   
   ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น
   ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้อง 
   ก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่  
   คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนดโดยให้ก าหนดเป็น
   แผนพัฒนาบุคลากรมีระยะเวลา  ๓  ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การ
   บริหารส่วนต าบล  นั้น 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
        -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 

   ร่างแผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

 



 

-๔- 
 
 
ประธาน   ร่างแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
(นายก อบต.)  ขอมอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคลได้แจ้งรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาบุคลากร  
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ให้ที่ประชุมทราบ 

 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ตามท่ีประธานฯ มอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
      ต าบลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบ  รายละเอียด
   ของร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และขอให้
   กรรมการดูร่างแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
   ไปพร้อม ๆ กัน   
       *  ค าน า    
    *  ส่วนที่  ๑    -  หลักการและเหตุผล  
     *  ส่วนที่  ๒   -  วัตถุประสงค์ 
                                                          -  เป้าหมายการพัฒนา  

-  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-  การวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่   

*  ส่วนที่  ๓     -   หลักสูตรการพัฒนา 
*  ส่วนที่  ๔    - วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
*  ส่วนที่  ๕  -  ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา 
*  ส่วนที่  ๖  - การติดตามและประเมินผล 
 

ประธาน   ตามท่ี เลขานุการ ได้แจ้งรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี
งบประมาณ    
(นายก อบต.)  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ไปแล้วมีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพ่ิมเติม 
   หรือไม่ 
 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนออะไรเพ่ิมเติม 
 
   ขอมมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ประธาน   ขอมมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ    
(นายก อบต.)  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนออะไรเพ่ิมเติม  ขอมมติที่ 
   ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
   ๒๕๖๖ 
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ด้วยคะแนนเสียง  ๘  คะแนน  เป็นเอกฉันท์ 
 

 



 

-๕- 
 

   เห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – 
   ๒๕๖๖  เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอมอบหมายให้บุคลากรด าเนินการดังนี้ 

     ๑. จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้องของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
     ๒. น าเสนอร่างแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนครพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ 
     ๓. จัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ทราบ
ถึง แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖และเสนอร่าง
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ที่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เพ่ือเสนอ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ประธาน   มีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
(นายก อบต.) 
 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนออะไรเพ่ิมเติม 
 
ประธาน   เมื่อไม่มีใครเสนออะไรเพ่ิมเติม  ขอปิดประชุม 
(นายก อบต.) 
 
ปิดประชุม  เวลา    ๑๔.๓๐    น.  
 
 

 
                            (ลงชือ่)     วิมล  รักษาแสง     ผู้จดรายงานการประชุม 

          ( นายวิมล  รักษาแสง ) 
         กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 

                             (ลงชือ่)     ยงค์ชาย  ภูอ่าง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ) 

      ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูม ิ
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

************************** 
 

          ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ได้ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสกลนคร ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน  ๒๕๖๓   
 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด สกลนคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  ในการประชุม ครั้งที่  ๙ /๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป   

 
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

                                              
 (นายยงค์ชาย   ภูอ่าง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 


