
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
    ที่ ๓๔๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี  
(Human Development Planning) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
************************************ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  และข้อ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๒๗๐  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี (Human Development Planning)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑.  นายวิรัตน ์ สุวอ         นายก อบต.หนองหว้า     ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวดวงรัตน ์ค าอ้าย ปลัด อบต.หนองหว้า       กรรมการ 
๓.  นางมิตรสินี มุขธระโกษา ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
๔.  นายสมศักดิ์ สุโอษฐ ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
5  นางสุกฤตา สุโอษฐ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   กรรมการ  
6. นายศรีสุวรรณ ช านิหัส หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ให้ผู้ที่ ได้ รับการแต่งตั้ งมีหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี  (Human 
Development Planning)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล หมวดที่ ๑๒  การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้แล้วเสร็จ  และมี
หน้าที่ติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนด 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๗  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                              (นายวิรัตน์     สุวอ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

 



           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  โทร  042-315963      
ที่  นภ 72901 /-                                  วันที่  ๗  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒                      
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี (Human Development Planning)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

  ๑.  ต้นเรื่อง 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ นั้น  

๒.  ข้อเท็จจริง 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู  จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี(Human 
Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๓.  ข้อเสนอ 

   ๓.๑ เห็นควรอนุมัติให้มีการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ 
๓.๒ หากเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ โปรดลงนามและอนุมัติ 
     ให้ด าเนินการ  รายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
๓.๓ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 

    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

    

                 (นายศรีสุวรรณ   ช านิหัส) 
                      หวัห้าส านักปลัด 

 



                                                              - ๒ - 

 
- ความเห็นของรองปลัด 

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

 

                                                     (นายทองพูล     รัตน์เพ็ชร)                           
                                           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  
 
- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

 

                                            (นางสาวดวงรัตน์    ค าอ้าย)                           
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า                      

 

  อนุมัต/ิด าเนินการ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ........................................... 

 

        (นายวิรัตน์    สวุอ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะกรรมการแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  
ที ่ นภ ........................../-                         วันที ่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี (Human Development Planning)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน    คณะกรรมการฯ ทุกท่าน 

  ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดฯ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี
(Human Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กรทุกคนทุกต าแหน่งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี   

 เพ่ือให้การด าเนินการแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี (Human Development Planning)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอส่งส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ที่ ๓๔๕/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๗ ตลุาคม ๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
รายปี (Human Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และขอเชิญท่านร่วมประชุมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี (Human Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลาตั้งแต่  ๑๕.๓๐ น.  เป็น
ต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

 

   (นายวิรัตน์    สวุอ) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
                                                                 ประธานกรรมการฯ 
(   )  ทราบ 

- นางสาวดวงรัตน์  ค าอ้าย  ปลัด อบต.หนองหว้า  ...................................... 

- นางมิตรสินี  มุขธระโกษา ผู้อ านวยการกองคลัง  ...................................... 

- นายสมศักดิ์  สุโอษฐ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ...................................... 

- นางสุกฤตา  สุโอษฐ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ..................................... 

- นายศรีสุวรรณ  ช านิหัส  หัวหน้าส านักปลัด  ...................................... 

-  



 
การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี 

(Human Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายวิรัตน์          สวุอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

(ประธานกรรมการ) 
 

๒ นางสาวดวงรัตน์   ค าอ้าย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
(กรรมการ) 

 

๓ นางมิตรสินี         มุขธระโกษา ผู้อ านวยการกองคลัง 
(กรรมการ) 

 

๔ นายสมศักดิ์         สุโอษฐ ผู้อ านวยการกองช่าง 
(กรรมการ) 

 

๕ นางสุกฤตา          สุโอษฐ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(กรรมการ) 

 

6 นายศรีสุวรรณ      ช านิหัส หัวหน้าส านักปลัด 
(กรรมการ/เลขานุการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี  
(Human Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. นายวิรัตน ์ สุวอ       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวดวงรัตน ์ ค าอ้าย      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า         กรรมการ 
 ๓. นางมิตรสินี มุขธระโกษา      ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
 ๔. นายสมศักดิ์ สุโอษฐ     ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
 ๕. นางสุกฤตา สุโอษฐ     ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
 ๖. นายศรีสุวรรณ   ช านิหสั       หวัหน้าส านักปลัด       กรรมการ/เลขานุการ 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
  นายวิรัตน์    สุวอ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ท าหน้าที่เป็นประธานและกล่าว
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายวิรัตน์   สุวอ          - ตามสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ที่  ๓๔๕/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม 
ประธานฯ ๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี 

(Human Development Planning) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ ให้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นั้น  จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านก าหนดรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลฯ  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงร่างจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี 
(Human Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายศรีสุวรรณ ช านิหัส -  เสนอให้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ดังนี้ 
เลขานุการฯ   ๑. แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการบริหารงาน 
   และการเปลี่ยนแปลง  ได้แก่ 

    -  พัฒนาผู้บริหารและสร้างภาวะผู้น า 
    ๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ 
   คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
   เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๔๕  หมวดที่ ๑๒  ส่วนที่ ๓  เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๖๔  
 



- ๒ - 
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

    -  ตามแนวทางดังกล่าว  จึงขอเสนอให้พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ   
๒๖๗ ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน  ได้แก่ 

(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ 
  ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่  
  โครงสร้างของนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 
   (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ 
  ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งาน 
  ฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่างฯ 
   (๓) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการ 
  บริการประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การ 
  ประสานงาน  เป็นต้น 
   (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถ 
  ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น  
  มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพ 
  อนามัย  เป็นต้น 
   (๕) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและ 
  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
   - ประกอบกับงานการเจ้าหน้าที่  ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม  เรื่อง   
  ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือสรุปหาองค์ความรู้แต่ละงานที่มีความต้องการ 
  ฝึกอบรม และน าไปเป็นทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี 
  (Human Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สรุปผล 
  ความต้องการฝึกอบรมดังนี้ 

๑. วันที่สะดวกเข้ารับการอบรมมากที่สุด  ผลการประเมินพบว่าต้องการอบรม
ในวันจันทร์ - ศุกร์   จ านวน  ๑๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๘๖ 

๒. จ านวนวันที่อบรมในแต่ละครั้ง  ควรจะใช้เวลากี่วัน  ผลการประเมินพบว่า
ต้องการอบรม  ๓  วัน  จ านวน  ๑๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๔๓ 
      ๓. บุคลากรมีความต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เรียงตามล าดับ  ดังนี้ 

    ๓.๑ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
    ๓.๒ หลักสูตรกฎหมาย ระเบียบที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
    ๓.๓ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 
 



- ๓ - 
 
    ๓.๔ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ๓.๕ หลักสูตรคุณธรรม/จริยธรรมในการท างาน 

 ที่ประชุม  -  รับทราบ 
นางสาวดวงรัตน์  ค าอ้าย  -  เสนอให้มีหลักสูตรการพัฒนา  ดังนี้ 
กรรมการฯ   ๑. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๓. หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ  
๔. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๕. หลักสูตรด้านการบริหาร  
๖. หลักสูตรต่างๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตามความจ าเป็นและสถานการณ์ 

-  มีการก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การฝึกอบรม  ได้แก่ 
    ๒.๑ การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ  โดยจัดส่งให้พนักงานส่วนทุกคนเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของแต่ละต าแหน่ง 

        ๒.๒ การฝึกอบรมในองคก์ร เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหว้า  ด าเนินการฝึกอบรมเอง 
         ๓. การศึกษาดูงาน  จัดท าโครงการศึกษาดูงาน  เพ่ือศึกษาดูงานในด้าน 

   ต่างๆ  เช่น การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนา การปฏิบัติงานภายใน 
ส านักงานและในชุมชน และด้านสังคม  เป็นต้น 
         ๔. การส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

            ๕. การสอนงาน  การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 

นายวิรัตน์  สุวอ  -  กระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานฯ 
   

มติที่ประชุม  -   มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ จ านวน ๖ เสียง 
 

นายวิรัตน์  สุวอ  -  ขอให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นในการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา 
ประธานฯ  บุคลากร  ควรจะท าอย่างไร 
 

น.ส.ดวงรัตน์  ค าอ้าย -  ขอเสนอการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด  ดังนี้ 
กรรมการฯ  ควรก าหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ต่อปี 

การก าหนดตัวชี้วัดควรคิดเป็นร้อยละของบุคลากรทั้งหมด ให้ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย  
ร้อยละ ๕๐ 
 



- ๔ - 
 
 

นายวิรัตน์  สุวอ  -  กระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานฯ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ จ านวน ๖ เสียง 
 

นายวิรัตน์   สุวอ -  เมื่อก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากร 
ประธานฯ  เป้าหมายและก าหนดตัวชี้วัดได้แล้ว การจัดท าองค์ประกอบรูปเล่มแผนพัฒนาจะต้องมี 
   อะไรบ้าง 
 
น.ส.ดวงรัตน์  ค าอ้าย  -  เสนอการจัดท ารูปเล่มแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี (Human  
กรรมการฯ  Development Planning)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประกอบด้วย 

(รายละเอียดตามส าเนาร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปีฯ ที่แจกให้) 
  - หลักการและเหตุผล 
  - วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี 

 - เป้าหมายในการพัฒนา 
  - ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี 
  - ขั้นตอนการจัดท าแผน   

     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
     - การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
     - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
นางมิตรสินี  มุขธระโกษา -  เสนอให้มีการติดตามประเมินผล  ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด 
กรรมการฯ  และให้มีการประเมินผลการพัฒนา โดยให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มี 
   การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก และการใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง  

เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 

นายวิรัตน์  สุวอ  -  กระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานฯ 

 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ จ านวน ๖ เสียง 
 

นายวิรัตน์  สุวอ  -  ด้วยในที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ขอให้เลขานุการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประธานฯ  รายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในรูปแบบเล่ม แล้วแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล 

ทราบต่อไป 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
    - ไม่มี - 
 

นายวิรัตน์  สุวอ  -   เมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรเสนอหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ขอปิดประชุม 
ประธานฯ 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๒๐ น. 
 

              (ลงชื่อ)                                         ผู้บันทึก 
                                 (นายศรีสุวรรณ  ช านิหัส) 
                              เลขานกุารฯ 
 

                (ลงชื่อ)                                        ผู้รับรอง 
                                    (นายวิรัตน์   สุวอ) 
                                    ประธานกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า   โทร.๐42-315963 
ที ่ นภ 72901/-                          วันที ่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง   การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี (Human Development Planning)  ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน    พนักงานส่วนต าบล ทุกท่าน 
 
  ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดฯ ไดจ้ัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี (Human 
Development Planning)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พัฒนางาน 
พัฒนาคน พัฒนาองค์กรทุกคนทุกต าแหน่งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
โดยให้พนักงานส่วนต าบล  ได้มีการฝึกอบรมดังนี้ 
  ๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดขึ้น
  ๒. จัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน 
      ต าบลหนองหว้า      
  ๓. จัดประชุมพนักงานส่วนต าบล  เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการ 
      ปฏิบัติงาน      

๔. จัดให้พนักงานส่วนต าบล  ได้ทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบล เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นประโยชน์ปีละ 
    ๑ ครั้ง  

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  บรรลุตามวัตถุประสงค์   จึงขอแจ้งการ
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายปี (Human Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้ทุกคนรับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

                                                                            (นางสาวดวงรัตน์    ค าอ้าย)  
                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 

          
 
 
 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  โทร.๐42-315963 
ที ่ นภ 72901/-                          วันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

  เรื่องเดิม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า   ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human 

Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ใน
ระบอบประชาธิปไตย และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่ดี  โดยได้ก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้ พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้อง
กับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า นั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  คาดหวังว่าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เล่มนี้จะ
อ านวยประโยชน์และเป็นการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร
อย่างดียิ่งแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี  โดยวิธีดังนี้ 
  ๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดขึ้น
  ๒. จัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า      
  ๓. จัดประชุมพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลด 
                        ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน      

๔. จัดให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ได้ทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ให้กับองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลให้เป็นประโยชน์ปีละ ๑ ครั้ง  

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  จึงขอรายงานสรุปแผนการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ตามรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
 



ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการฝึกอบรม 
   ๑.  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  บางท่านไม่
สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว  
   ๒.  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  บางท่านไม่
สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ เดินทางไกลไม่ได ้
  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ส่วนใหญ่พึงพอใจมาก
เกี่ยวกับการฝึกอบรมที่ อบต.ด าเนินการเอง  และส่งไปถึงการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น  เพราะได้ความรู้มากขึ้น  
ได้เห็นรับรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตนเอง และสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานปัจจุบันได้ ในส่วนของสมาชิก
สภา อบต. ได้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาของงานข้อบัญญัติ และอ่ืนๆ ในส่วนพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ก็ได้ความรู้ในการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง รวมทั้งสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับเพ่ิมขึ้น ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การกระท าผิดโดยเจตนาและไม่เจตนาทางวินัย  กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้
มาประกอบกับการท างานในปัจจุบันได้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
  ข้อเสนอแนะ 
  ๑.  ให้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านน าแนวคิด  ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง 
  ๒.  ให้ประกวด/ยกย่องบุคลากรที่ท าเป็นตัวอย่างได้ 
  ๓.  ให้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 

                                                        (นายศรีสุวรรณ   ช านิหัส) 
                                                               หัวหนา้ส านักปลัด 
    

-  ทราบ 
-  ความเห็นของปลัด อบต. 
........................................................... 
...........................................................      
 

 

                                                        (นางสาวดวงรัตน์    ค าอ้าย) 
                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า                    
-  ทราบ 
-  ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ........................................................................ 
 

 

                                                               (นายวิรัตน์   สุวอ) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 


