
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 
เรื่อง  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 

*********************************** 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ 259 – ขอ 295 แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ี
ราชการในตําแหนงของพนักงานสวนตําบลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรฯ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2564 - 2566  

 

เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 เพ่ือเปนแนวทาง
และเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผตอไป 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

( นายอานนท  หาญสูงเนิน ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 

 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร 
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งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 



 

คํานํา 
 
             การบริหารงานบุคคล เปนภารกิจสําคัญในการบริหารและพัฒนาองคกร จึงเปนภาระหนาท่ีของ
ผูบริหาร และผูรับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะท่ีตองมุงปฏิบัติในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือทําให
บุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายของหนวยงาน 
             การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนการวางแผนและกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู  และ
ประสบการณในการทํางานเปนขอมูลเบื้องตน  ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร  นํามาวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหา เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พรอมท้ังเสริมสรางความสามารถดวยการ
ฝกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือใหปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

             งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 - 
2566 ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติดานการพัฒนาบุคลากร  และใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ ไดทราบและถือปฏิบัติเปน
แนวทางเดียวกัน  

 

 

 

งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ
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สวนที่  1 
หลกัการและเหตุผล 

 
          
 
 



 
สวนที่   1  

หลักการและเหตุผล 
 

1.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
1.1.  ภาวการณเปล่ียนแปลง 
 ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ตางๆ  โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน  
เพ่ือแสวงหารูปแบบใหมๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆ  มาพัฒนาองคการ  ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ท่ีมีอยูภายใน
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
1.2  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2562 มาตรา 11 ระบุดังนี้“สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน
ตางๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  
รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน
สังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีต
จนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ  ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนา
ความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
2.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 4.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
การนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
1.3.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
 ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2545 ในหมวดท่ี 12 
การบริหารงานบุคคล สวนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา 5 ดาน  ดังนี้ 
 



 

2 
 
 (1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป  
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน 
 (2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ไดแก  ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีดงานดานชาง   
 (3)  ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เชน ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เปนตน 
 (4)  ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 
 (5)  ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

            ดังนั้น เพ่ือใหทันกับสถานการณของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบกับเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  24  
ตุลาคม  2545  ขอ  269 - 275  จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (แผนการพัฒนา
บุคลากร) ข้ึน  และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝายการเมือง พนักงานจาง  และผูมีสวนเก่ียวของ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนที่  2 
วิสัยทศัน ยทุธศาสตร  

และแนวทางการพัฒนาบคุลากร
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สวนที่  2   

วิสัยทัศน  ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

2.1  วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากร 
“พัฒนาบุคลากร  เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  เนนผลสําเร็จของงาน 

ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี  มีการทํางานเปนทีม” 
2.2  พันธกิจ 
 2.2.1  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ไปพรอมกับสรางขวัญและกําลังใจ 
  1) มีความรูความสามารถจริง ทําหนาท่ีอยางมีคุณภาพ ทํางานไดดวยตัวเอง 
  2) คิดเอง  ทําเองและรับผิดชอบในผลงานของตนเอง 
  3) มีกลไกสรางแรงจูงใจ  มีการบริหารงานบุคคลท่ีหลากหลาย 
  4) สงเสริมขาราชการใหพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง 
  5) สรางจิตสํานึกในการทํางานใหขาราชการภูมิใจในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 2.2.2 การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
  1) มีระบบ  ระเบียบชัดเจน 
  2) มีความกะทัดรัด คลองตัว ปรับเปลี่ยนไดรวดเร็วเขากับสถานการณ 
  3) วางคนใหเหมาะสมกับงาน 
  4) นําเทคโนโลยีเขามาใชเปนเครื่องมือในการทํางานอยางเหมาะสม 
  5) การจัดชั้นสายการบังคับบัญชาสั้นเปนแนวนอน เพ่ือลดข้ันตอนการบริหาร 
  6) จัดใหมีการทํางานแบบเครือขาย 
  7) รูปแบบการทํางานเปนรูปแบบคณะกรรมการ 
 2.2.3  ตองการผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  1) มีเปาหมายท่ีวัดผลไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  2) สามารถแสดงผลไดทันทีท่ีงานแลวเสร็จ 
 2.2.4  การปฏิบัติงานท่ีมีความรวดเร็ว มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง สามารถวัดผลได 
  1) การทํางานตองรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ หนังสือสั่งการ 
  2) งานมีประสิทธิภาพ วัดผลของงานได 
  3) ใชคน  เงิน ทรัพยากร อยางประหยัดและคุมคา โดยการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและนํา
เทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 2.2.5  มีสวนรวมในการทํางาน และมีการทํางานเปนทีม 
  1) สรางผลงานรวมกัน เพ่ือประโยชนของประชาชน 
  2) มีการประสานงานกันในแนวราบ 
  3) สรางวัฒนธรรมในการทํางานแบบผนึกกําลัง 
  4) ไมปดก้ันขอมูลระหวางกัน 
 2.2.6  มีความโปรงใส  ตรวจสอบได 
  1) ทํางานอยางมีหลักการและเหตุผล 
  2) ซ่ือตรง เปนธรรมเนนการใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานสามารถตอบคําถามได 
  3) เปดเผยขอมูลขาวสารผานทางระบบ ประชาสัมพันธขององคกร 
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 2.2.7 พัฒนางานใหทันสมัยโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
  1) เรียนรูกฎ กฎหมาย  ระเบียบตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
  2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครื่องมือในการทํางาน ท่ีทันสมัย สนองตอบนโยบายรัฐ 
ผูบริหารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 2.2.8 เปนองคการแหงการเรียนรู(Learning Organization) 
  1) เนนการเรียนรูของสมาชิกในองคกร(Personal Mastery) 
  2) เนนการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
 
2.3 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางในการพัฒนา หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

- แนวทางการพัฒนาคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ใหมีความรูพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงาน 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถดานทักษะเฉพาะของงานใน
แตละตําแหนง 

-แนวทางการพัฒนาคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ใหมีความรู ทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ดานการบริหาร 

-แนวทางการพัฒนา พนักงานสวน
ตําบล ท่ีดํารงตําแหนงนักบริหาร ให
เปนนักบริหารงานแบบมืออาชีพ 

 

4. ยุทธศาสตรการสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

-แนวทางการสงเสริมสนับสนุนคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ใหไดรับ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

 

5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางการปฏิบัติงาน -แนวทางการเสริมสรางการปฏบิัติงาน
ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข และเต็ม
กําลังความสามารถ 
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2.4  วัตถุประสงคการพัฒนา 

1. เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 
2. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง 

ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 
3. เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รองรับปญหาความตองการของประชาชนไดเต็มกําลังความสามารถ 
4.  เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

2.5  เปาหมายของการพัฒนา 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการบริหาร 
4. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
6. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการทํางานเปนทีม การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
7. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาอบรมตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 



 
 
 
 
 
 

สวนที่  3 
หลกัสตูรการพฒันา 
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สวนที ่ 3   

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 
 1.  หลักสูตรพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ   

(1) หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม 
(2) หลักสูตรดานคอมพิวเตอรเบื้องตนในการปฏิบัติงาน 
(3) หลักสูตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 2.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  หรือ  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของ
งานในแตละตําแหนง  ไดแก 

(1) หลักสูตร  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
(2) หลักสูตร  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(3) หลักสูตร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(4) หลักสูตร  ประธานสภา/รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(5) หลักสูตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(6) หลักสูตร  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(7) หลักสูตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(8) หลักสูตร  นักทรัพยากรบุคคล 
(9) หลักสูตร  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(10) หลักสูตร  นักพัฒนาชุมชน 
(11) หลักสูตร  นักจัดการงานท่ัวไป 
(12) หลักสูตร  นิติกร 
(13) หลักสูตร  นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
(14) หลักสูตร  นักวิชาการเกษตร 
(15) หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
(16) หลักสูตร  เจาพนักงานธุรการ 
(17) หลักสูตร  นักวิชาการพัสดุ 
(18) หลักสูตร  นักวิชาการเงินและบัญชี 
(19) หลักสูตร  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
(20) หลักสูตร  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
(21) หลักสูตร  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
(22) หลักสูตร  เจาพนักงานพัสดุ 
(23) หลักสูตร  นักวิชาการศึกษา 
(24) หลักสูตร  ครูผูดูแลเด็ก 
(25) หลักสูตร  วิศวกรโยธา 
(26) หลักสูตร  นายชางโยธา 
(27) หลักสูตร  การดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน 
(28) หลักสูตร  คอมพิวเตอรสําหรับงานในหนาท่ี 
(29) หลักสูตร  อ่ืนๆท่ีเก่ียวของและจําเปน 
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3.  หลักสูตรดานการบริหาร  ไดแก 
(1) หลักสูตร  นักบริหารงานทองถ่ิน 
(2) หลักสูตร  นักบริหารงานการคลัง 
(3) หลักสูตร  นักบริหารงานชาง 
(4) หลักสูตร  นักบริหารงานท่ัวไป 
(5) หลักสูตร  นักบริหารงานการศึกษา 

4.   การสงเสริมการศึกษาตอ  ในระดับตอไปนี้ 
(1)  การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(2)  การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

  5.  หลักสูตรเกี่ยวกับการสรางเสริมการทํางาน 
  (1)  หลักสูตร  การเสริมสรางความสามัคคี การทํางานเปนทีม การละลายพฤติกรรม   
  (2)  หลักสูตร  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทัศนะศึกษาดูงาน   

  ท้ังนี้ ในการฝกอบรมท่ีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการฝกอบรมเองหรือมอบหมายให
หนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการฝกอบรม องคการบริหารสวนตําบลอาจนําหลักสูตรท่ีเก่ียวของมาดําเนินการ
รวมกันตามความจําเปนและการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 

 



จุดมุงหมายการพัฒนาบุคลากร 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI s) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เปาหมาย (Targets) 

หมายเหตุ ปงบประมาณ 2564 
ปงบประมาณ 2565 
ปงบประมาณ 2566 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ 
 
 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับ 
งานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
 
 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการ
บริหาร 

-รอยละของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
-รอยละของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
-รอยละของคณะผูบริหารและพนักงานสวน
ตําบลท่ีดํารงตําแหนงสายบริหาร  

-รอยละ 20 ของคณะผูบริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
 
-รอยละ 20 ของคณะผูบริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
 
-รอยละ 10 ของคณะผูบริหาร และพนักงานสวน
ตําบลท่ีดํารงตําแหนงสายบริหาร  
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
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จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI s) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เปาหมาย (Targets) 

หมายเหตุ ปงบประมาณ 2564 
ปงบประมาณ 2565 
ปงบประมาณ 2566 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
 

5. พัฒนาบุ คลากร ให มี ความรู ด า น
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
6. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับ

การทํางานเปนทีม การสรางองคกร
แหงการเรียนรู 
 

7. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษา
อบรมตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

-รอยละของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
-รอยละของคณะผูบริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
-รอยละของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
-รอยละของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

-รอยละ 20 ของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
-รอยละ 20 ของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
 
-รอยละ 20 ของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
 
-รอยละ 20 ของคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
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สวนที่  4 
วธิกีารพฒันา 

และระยะเวลาการดําเนนิการพฒันา



1. ยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

แนวทางการพัฒนาคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต.ฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางใหมีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

ที่มาและงบประมาณ

ป 2564 อบต. สงฝกอบรมกับ

ป 2565 ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

ป 2566

1 หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ ฝกอบรมความรูดานคุณธรรมและ ตามขอบัญญัติ 
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจาง
จริยธรรมใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต.ฯ พนักงานสวนตําบล

อบต.หนองไมไผ

และพนักงานจาง 1 ครั้ง/ป/
จํานวน  36 คน

2 หลักสูตรดานคอมพิวเตอรเบื้องตน เพื่อใหคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอร ตามขอบัญญัติ 
ในการปฎิบัติงานหรือหลักสูตรอื่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เบื้องตนใหกับคณะผูบริหาร อบต.หนองไมไผ

ที่เกี่ยวของ มีความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตนในการ ,สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล
ปฏิบัติงาน และพนักงานจาง1  ครั้ง/ปๆละ

ไมนอยกวา 1  คน

3 หลักสูตรการปองกันและปราบ เพื่อสรางความเขาใจและปองกัน ใหคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ตามขอบัญญัติ 
การทุจริตหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ

การทุจริตใหกับบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบล

พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางเขารับการฝกอบรม

อบต.หนองไมไผ

1 ครั้ง/ปๆละไมนอยวา 3  คน

ลักษณะการฝกอบรม

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

( แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 )

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

เปาหมายการดําเนินการวัตถุประสงคโครงการ/หลักสูตรการพัฒนาที่



แนวทางการพัฒนาคณะผูบริหาร   สมาชิกสภาอบต.ฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางใหมีความรูทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง

ที่มาและงบประมาณ

ป 2564 อบต. สงฝกอบรมกับ

ป 2565 ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

ป 2566

1 หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ การบริหารงาน นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามขอบัญญัติ 
ใหแกนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล เขารับการฝก จํานวน 1 คน/ครั้ง อบต.หนองไมไผ

2 หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ การบริหารงาน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามขอบัญญัติ 
ใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เขารับการฝกอบรม  จํานวน 2 คน อบต.หนองไมไผ

คนละ 1 ครั้ง

3 หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ การปฏิบัติงาน เลขานุการนายกองคการบริหารสวน ตามขอบัญญัติ 
ใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําตําบลเขารับการฝกอบรม 1 คน/ครั้ง อบต.หนองไมไผ

4 หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะการปฏิบัติงาน ประธานสภาและรองประธาน ตามขอบัญญัติ 
ใหแกประธานสภาและรองประธานสภา สภาฯเขารับการฝกอบรม 2 อบต.หนองไมไผ

องคการบริหารสวนตําบลฯ คนๆละ  1  ครั้ง

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

( แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 )

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง

ลักษณะการฝกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ



ที่มาและงบประมาณ

ป 2564 อบต. สงฝกอบรมกับ

ป 2565 ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

ป 2566

ลักษณะการฝกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ

5 หลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะการปฏิบัติงาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามขอบัญญัติ 
ใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ 1 คน อบต.หนองไมไผ

6 หลักสูตรเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน เลขานุการสมาชิกสภาองคการบริหาร ตามขอบัญญัติ 
ใหแกเลขานุการสภาองคการบริหาร สวนตําบลเขารับการฝกอบรม 1  ครั้ง อบต.หนองไมไผ

สวนตําบล

7 หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

8 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักทรัพยากรบุคคล อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

9 หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน



ที่มาและงบประมาณ

ป 2564 อบต. สงฝกอบรมกับ

ป 2565 ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

ป 2566

ลักษณะการฝกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ

10 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

11 หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักจัดการงานทั่วไป อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

12 หลักสูตรนิติกร เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นิติกร อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

13 หลักสูตรนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

14 หลักสูตรนักวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิชาการเกษตร อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน



ที่มาและงบประมาณ

ป 2564 อบต. สงฝกอบรมกับ

ป 2565 ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

ป 2566

ลักษณะการฝกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ

15 หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทา เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
สาธารณภัย ใหแกพนักงานสวนตําบล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

16 หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล เจาพนักงานธุรการ อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

17 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิชาการพัสดุ อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

18 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

19 หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิชาการจัดเก็บรายได อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน



ที่มาและงบประมาณ

ป 2564 อบต. สงฝกอบรมกับ

ป 2565 ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

ป 2566

ลักษณะการฝกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ

20 หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล เจาพนักงานพัสดุ อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

21 หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล เจาพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

22 หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล เจาพนักงานจัดเก็บรายได อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

23 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิชาการศึกษา อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

24 หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานครู ครูผูดูแลเด็ก อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน



ที่มาและงบประมาณ

ป 2564 อบต. สงฝกอบรมกับ

ป 2565 ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

ป 2566

ลักษณะการฝกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ

25 หลักสูตรวิศวกรโยธา เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นายชางโยธา อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

26 หลักสูตรนายชางโยธา เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล นายชางโยธา อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

27 หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
สวนทองถิ่น ใหแกพนักงานสวนตําบล นิติกร และตําแหนงอื่นๆที่เกี่ยวของ อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน

28 หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานในหนาที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล ที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงาน อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน



ที่มาและงบประมาณ

ป 2564 อบต. สงฝกอบรมกับ

ป 2565 ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

ป 2566

ลักษณะการฝกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ

29 หลักสูตร อื่นๆที่เกี่ยวของและจําเปน เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน อบต.หนองไมไผ

เขารับการฝกอบรม 1 ครั้ง/คน
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แนวทางการพัฒนาคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ที่ดํารงตําแหนงนักบริหาร ใหเปนนักบริหารงานแบบมืออาชีพ

ที่มาและงบประมาณ

ป 2564 อบต. สงฝกอบรมกับ

ป 2565 ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

ป 2566

1 หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต.หนองไมไผ

2  หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล ผูอํานวยการกองคลัง อบต.หนองไมไผ

3 หลักสูตรนักบริหารงานชาง เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล ผูอํานวยการกองชาง อบต.หนองไมไผ

4 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด อบต.หนองไมไผ

5 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนง ตามขอบัญญัติ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา อบต.หนองไมไผ

และวัฒนธรรม

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

( แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 )

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการบริหาร

ลักษณะการฝกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ



แนวทางการสงเสริมสนับสนุนคณะผูบริหาร   สมาชิกสภาอบต.ฯ พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ที่มาและงบประมาณ

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ ป 2563 อบต. สงฝกอบรมกับ

(บาท) ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

1 การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มพูนความรู  พัฒนาศักยภาพ คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาอบต. ตามขอบัญญัติ 
ใหแกคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง อบต.หนองไมไผ

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

จํานวน 1  คน/ป

2 การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเพิ่มพูนความรู  พัฒนาศักยภาพ คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาอบต. ตามขอบัญญัติ 
ใหแกคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง อบต.หนองไมไผ

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท

จํานวน 1  คน/ป

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

( แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 )

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ลักษณะการฝกอบรม



แนวทางการเสริมสรางการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต.ฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข และเต็มกําลังความสามารถ

ที่มาและงบประมาณ

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ ป 2563 อบต. สงฝกอบรมกับ

(บาท) ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น

1 หลักสูตรการเสริมสรางความสามัคคี เพื่อเสริมสรางความสามัคคี การทํางาน คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาอบต. ตามขอบัญญัติ  
การทํางานเปนทีม การละลาย เปนทีม และการละลายพฤติกรรม พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง อบต.หนองไมไผ

พฤติกรรม ใหแกคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาอบต. เขารับการฝกอบรม

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 1  ครั้ง/คน/ป

2 หลักสูตรการการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาอบต. ตามขอบัญญัติ  
การทัศนะศึกษาดูงาน สมาชิกสภาอบต. ,พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง อบต.หนองไมไผ

และพนักงานจาง เขารับการประชุมเชิงปฎิบัติการ

เกิดความรูการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การศึกษาดูงาน

กับองคกรอื่นมาประยุกตใชในการทํางาน 1  ครั้ง/คน/ป

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

( แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 )

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางการปฏิบัติงาน

ลักษณะการฝกอบรม



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  5 
การติดตามประเมินผล 
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สวนท่ี  5 
 การติดตามประเมินผล 

 

1.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 1.๑ กําหนดใหผูเขารับการพัฒนาตองรายงานผลการเขารับการพัฒนาตามแบบท่ีกําหนด ภายใน 
7 วัน นับแตวันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
นายกองคการบริหารสวนตําบล 

๑.2 ใหคณะกรรมการฯ  มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ตลอดจน
การดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายก
องคการบริหารสวนตําบล 
 ๑.3 นําผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดหลักสูตร
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความตองการของบุคลากรในหนวยงานตอไป 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 


	6.ประกาศใช้แผน
	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

	1. ปก
	1.0 คำนำ สารบัญ  ดัชนี
	คำนำ
	เรื่อง                  หน้า


	2.ส่วนที่ 1
	1.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

	2.ส่วนที่ 1
	1.0 คำนำ สารบัญ  ดัชนี
	3.ส่วนที่ 2
	3.ส่วนที่ 2
	3.ส่วนที่ 2
	2.4  วัตถุประสงค์การพัฒนา
	2.5  เป้าหมายของการพัฒนา


	1.0 คำนำ สารบัญ  ดัชนี
	4.ส่วนที่ 3
	4.ส่วนที่ 3
	4.1ส่วนที่ 3 (ต่อ)
	4.1ส่วนที่ 3 (ต่อ)
	1.0 คำนำ สารบัญ  ดัชนี
	5.ส่วนที่ 4
	1

	5.ส่วนที่ 4
	2

	5.ส่วนที่ 4
	5.ส่วนที่ 4
	5.ส่วนที่ 4
	5.ส่วนที่ 4
	5.ส่วนที่ 4
	5.ส่วนที่ 4
	5.ส่วนที่ 4
	3

	5.ส่วนที่ 4
	4

	5.ส่วนที่ 4
	5

	1.0 คำนำ สารบัญ  ดัชนี
	6.ส่วนที่ 5 ติดตามประเมินผล
	1.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร

	1.0 คำนำ สารบัญ  ดัชนี

