แผนพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ ๒๕64

คานา
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ฉบับนี้
จัดทาขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6 ) โดยได้จัดให้
มีการประชุมชี้แจง เสนอแนะ ติดตามงานผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนพัฒ นา
บุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากาลังการ
ส ารวจความต้ อ งการฝึ ก อบรมของบุ ค ลากร มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก าร ตลอดจนข้ อ สรุป จากการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่
พึ งพอใจของประชาชน สามารถสร้ างผลงานที่ ดี มี มาตรฐานให้ แก่ องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหั ว หนองได้
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 ไว้ ณ ที่นี้

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

สารบัญ
หน้า

เรื่อง
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์
- เป้าหมายการพัฒนา
- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
- แผนพัฒนาบุคลากร
- ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
ส่วนที่ 5 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
- คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ภาคผนวก
- ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564

๑
6
6
8
๑3
๑5
17
22
๒๓
๒4
25

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภ ายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒ นาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบั ติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบั ติงาน ให้ ส อดคล้องกับ สภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ ของต่างประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบั บนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒ นาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

-๒๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ลงวั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๒
กิจ การอัน เกี่ย วกั บ การบริห ารงานบุ คคล ส่ ว นที่ ๓ การพั ฒ นาพนัก งานส่ วนต าบล ข้ อ 258-295 ได้
กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒ นาพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติห น้าที่ โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕ จึงได้
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หั วหนอง และจัดท าให้ ครอบคลุ มถึงบุค ลากร พนักงานส่ ว นตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๑.๔ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้
เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก

-๓–
โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
4. มีการถ่ายโอนปริมาณงานลงท้องถิ่น ปัญหามากทา
ให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น
นิติกร
๔. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๕. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสาหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดาเนินการทางวินัย
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
ส่วนตาบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
สารสนเทศ
จากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
ตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จานวนประชากร และภารกิจ

- ๔–

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สัง่ การ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
น

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการ
เลื่อนระดับตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

-๕คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีความรู้
ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความ
พึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่”

-๖-

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้เรียนรู้แบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่
ดีตามหลักสูตรที่ ก.อบต. กาหนด
2. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
3. เพื่ อพั ฒ นาและยกระดับ ขีดความสามารถของบุ คลากรทุ กคน ปฏิ บัติห น้ าที่ ด้วยความซื่อสั ต ย์
สุจ ริต ยุ ติธรรม เสีย สละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
4. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีห น้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และพัฒ นาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาโดยตรง
6. เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความสามารถในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
8. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
9. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ประกอบด้วย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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1. เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล
เข้าใจแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
2. เพื่ อ ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พนั ก งานส่ ว นต าบล
พนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวม
4. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึ้น
5. เพื่อให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
6. บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตาบลหัวหนองทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู้ ทั ก ษะคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับ มาใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
วิสัยทัศน์ : “บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็ม
ใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”
พันธกิจ : เป็นองค์กรหลักในการวางพื้นฐานและสร้างบุคลากร และพัฒนาบุคคลด้วยการกาหนด สนับสนุน และกากับให้งาน ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านคุณภาพบุคลากร มีมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุภารกิจและ
วิสัยทัศน์
2. ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
วิธีการ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ หมายเหตุ
1. เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล การพัฒนาด้านบุคลากร
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
ปีงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
ทุกคนทุกตาแหน่งได้รับการ ๑. ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
พ.ศ.๒๕64
อบต.หัวหนอง
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ดังนี้
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร - ปฐมนิเทศ
ดังนี้
- ฝึกอบรม
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- ศึกษาดูงาน
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
สัมมนา
- ด้านการบริหาร
- การสอนงาน/ ให้
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คาปรึกษา และอื่น ๆ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ - การอนุญาตให้ ศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
และส่งเสริมให้เพิ่มพูน
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทางาน
ความรู้ในการทางาน
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
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แผนงาน/โครงการ
๓. สนับสนุนให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มี
โอกาสทัศน์ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
คนทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนา ๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
จ้าง มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒. การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔. มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

วิธีการ

ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64

ตามข้อบัญญัติ
อบต.หัวหนอง

หมายเหตุ

- 10 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
-เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก การพัฒนาด้านอื่น ๆ
คนทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนา ๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
ภายในระยะเวลา 1 ปี
การทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทางาน
และสถานทีบ่ ริการประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
อบต.หัวหนอง

2. มีการวางแผนและบริหาร
กาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.
- ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
อบต.

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64

-

1. จัดทาแผนกาลังคนที่ระบุขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสม
ต่อการบรรลุภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
2. จัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ อบต. หรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

-11เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
3. มีระบบฐานข้อมูลบุคคล
ถูกต้อง เที่ยงตรงทันสมัยและ
นามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้

4. การรักษาไว้ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง
และที่จาเป็นต่อการบรรลุ
เป้าหมาย

5. ความโปร่งใสของ
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล
6. ข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

แผนงาน/โครงการ
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลให้ทันสมัย และ
สามารถใช้ในกิจกรรม หรือขบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
2. การกาหนดกิจกรรมหรือกระบวนการสรรหาทรัพยากร
บุคคลที่นาข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคคลมาใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
3. การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริหารต่อ
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
1. มีมาตรการจูงใจข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูง
2. จัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถให้
สิ่งตอบแทน (เงินเดือน ตาแหน่งการพัฒนาฯลฯ)ตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

1. มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินใจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

วิธีการ
-จัดทาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากรของ อบต.ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน
-นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลเพื่อให้งาน
บริหารงานบุคคลถูกต้อง
ทันเวลา
-จัดทาแผนงาน/มาตรการจูง
ใจข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
-ติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของข้าราชการ
ต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

-การประกาศผลการตัดสินใจ
ในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสมกับ ดาเนินกิจกรรม 5 ส.
การปฏิบัติงาน
ภายในสานักงานหน่วยงาน
ราชการทุกวันศุกร์

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64

งบประมาณ
-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64

-

หมายเหตุ

- ๑2 -

มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
๑. มีการมอบรางวัล ให้ พ นักงานส่ วนตาบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจาทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จั ด กิจ กรรมที่ ส นั บ สนุ น ให้ มี การแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นร่ว มกัน ท างานร่ว มกัน เช่ น
การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดาเนินการทางวินัย
๑. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ ในขั้น ว่ากล่ าวตักเตื อน แล้ ว เสนอให้ ป ลั ดองค์ การบริ ห ารส่ วนตาบล และนายกองค์การบริห าร
ส่วนตาบลทราบ
๒. มี ม าตรการการรั ก ษาวินั ย โดยลดหย่ อ นโทษให้ แ ต่ ล ะระดั บ สายการบั งคั บ บั ญ ชาละ
๓ ครั้ง ยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจาก
ที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

- ๑3 -

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. 2560
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ พระราชบัญญัติกาหนดแผนกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

- ๑4 ๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโครงการ
เดียวกันได้
๔. ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

- ๑5 -

ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง กาหนดวิธีการพัฒนา ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การให้การศึกษา
๒. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง นอกจากมีวิธีการดาเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้ กาหนด
แนวทางการดาเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการ
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่งพนักงานส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นผู้ดาเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕63 ถึ ง วั น ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕64
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหั วหนอง จึงได้ จัดท าโครงการครอบคลุ ม ตามหลั ก สู ต ร
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และ
ทั ก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง หลั ก สู ต รด้ านการบริ ห าร หลั ก สู ต รด้ านคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕

/แผนภาพ...
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป็น

๒. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความสาเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง
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วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
1. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณที่
พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
บรรจุใหม่

วัตถุประสงค์
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การบรรจุใหม่

การดาเนินการ
ตาแหน่งที่บรรจุใหม่

ปี ๒๕64
(จานวนคน)
2

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการ
เอง
-

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น

2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่
ปลัด อบต./รองปลัด อบต. ให้มที ักษะ
เกี่ยวข้อง
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าสานัก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ปลัด อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่ ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
หลักสูตรเกีย่ วกับผู้อานวยการ ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
กองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
เกี่ยวข้อง
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๒

๓

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่
พัฒนา
ปี ๒๕624
(จานวนคน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปลัด อบต./รองปลัด อบต. ได้รบั
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

2

อบต.
ดาเนินการ
เอง
-

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น
/

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อานวย
การกอง ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

-

/

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อานวย
การกอง ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

-

/

-18อบต.
ดาเนินการเอง
-

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

1

-

/

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

4

หลักสูตรเกีย่ วกับผู้อานวยการ
กองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

5

หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

6

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเกษตร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักวิชาการเกษตร ได้รับการ
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

1

-

/

7

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รบั
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

1

-

/

8

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

1

-

/

9

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงาน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
สาธารณภัย ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 1 ครั้ง/ปี

1

-

1

-

10 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่
พัฒนา
ปี ๒๕64
(จานวนคน)
1

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อานวย
การกอง ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
นักทรัพยากรบุคคล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักวิชาการศึกษา ได้รับการ
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

-19ปีงบประมาณที่
พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

11 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการ
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
12 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
13 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงาน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
การเงินฯหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
14 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
15 หลักสูตรเกีย่ วกับนายช่างโยธา หรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
16 หลักสูตรเกีย่ วกับวิศวกรโยธา หรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
17 หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
18 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงานส่วนตาบล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
19 หลักสูตรเกีย่ วกับครูผู้ดูแลเด็ก และ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ ของครู
ผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
ผู้ดูแลเด็ก และผูด้ ูแลเด็กตาบล ให้มีทักษะ
เกี่ยวข้อง
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุข ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

อบต.
ดาเนินการ
เอง
-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

-

/

เจ้าพนักงานการเงินฯ ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

-

/

เจ้าพนักงานพัสดุได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

-

/

นายช่างโยธา ได้รบั การฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

1

-

/

วิศวกรโยธา ได้รับการฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

1

-

/

นักพัฒนาชุมชน ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

-

/

นักวิชาการศึกษา ได้รบั การฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

-

/

ครูผดู้ ูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ได้รบั
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

ปี ๒๕64
(จานวนคน)

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น
/

- 20 –
1. หลักสูตรการบริหาร
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณที่
พัฒนา
การดาเนินการ
ปี ๒๕64
(จานวนคน)
นายก อบต. ได้รับการฝึกอบรม 1
1
ครั้ง/ปี

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการเอง
-

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น
/

หลักสูตร นายก อบต.

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร รอง นายก อบต.

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

รอง นายก อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

2

-

/

หลักสูตร เลขานุการสภา อบต./
เลขานุการ นายก อบต.

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

เลขานุการสภา อบต./เลขานุการ
นายก อบต. ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

2

-

/

หลักสูตร ประธานสภา อบต./รอง
ประธานสภา อบต.

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

ประธานสภา อบต./
รองประธานสภา อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

2

-

/

หลักสูตร สมาชิก อบต.

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
สมาชิก อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

สมาชิก อบต. ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

10

-

/

-214. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณที่
พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
- การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วน
ตาบล/พนักงานจ้าง ให้มีทักษะ มีความรู้
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น
- การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับ
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วน
ปริญญาโท
ตาบล/พนักงานจ้าง ให้มีทักษะ มีความรู้
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น
- การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร
การบริหาร
ท้องถิ่น ให้มีทักษะ มีความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
- หลักสูตร การศึกษาดูงานด้านการ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร
พัฒนาอาชีพ
ท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง ให้มีทักษะ มีความรู้
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น
- หลักสูตร การดาเนินการทางวินยั เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วน
ตาบล/พนักงานจ้าง ให้มีทักษะ มีความรู้
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง

/

อบต.
ดาเนินการ
เอง
-

พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง

/

-

/

ผู้บริหารท้องถิ่น

/

-

/

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล/พนักงานจ้าง

/

-

/

พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง

/

-

/

ปี ๒๕64
(จานวนคน)

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น
/

-225. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ปีงบประมาณที่
พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความสามัคคี

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ให้มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการและใช้ในชีวิตประจาวัน

ปี ๒๕64
(จานวนคน)

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล/
พนักงานจ้าง

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการ
เอง

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น
-

/

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ลา
ดับที่
๑
๒
๓
๔

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจาเดือน
กานันผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

๕

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6

จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
สามัคคีให้พนักงาน ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป

7

โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น พนั ก งานส่ ว นต าบล
พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน

8

กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน

งบประมาณ
งบ อบต.
หัวหนอง
งบ อบต.
หัวหนอง
งบ อบต.
หัวหนอง
งบ อบต.
หัวหนอง
งบ อบต.
หัวหนอง

-

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

หมายเหตุ

-23ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาฝึกอบรม

เป้าหมาย

1

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหรือตามที่สถาบันต่างๆจัดการ
ฝึกอบรม

424,000

ตลอดปีงบประมาณ 2564

พนักงานส่วนตาบล/พนักงาน
จ้าง

2

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

350,000

ปีงบประมาณ 2564

3

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามัคคี

15,000

ปีงบประมาณ 2564

4

โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน

10,000

ปีงบประมาณ 2564

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
อบต. ผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ
อสม. และประชาชนทั่วไป
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และประชาชน
ทั่วไป
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิน่ พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน

รวม 4 โครงการ

850,000

ปีงบประมาณ 2564

- ๒4 -

ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
4. หัวหน้าสานักปลัด อบต.
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
7. นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริห ารส่ว นตาบลหั วหนอง กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหั วหนอง
ทราบ

บทสรุป
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหั ว หนอง
สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จั งหวั ด ขอนแก่ น ตลอดจนแนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ต่ า ง ๆ ประกอบกั บ ภารกิ จ ตามกฎหมายและ
การถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจ
บางประการที่ไม่มีความจาเป็นอาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ
ให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายถ่ ายโอนงานสู่ ท้ องถิ่ นให้ มากที่สุ ด บุ คลากรที่ มีอยู่จึงต้องปรับตั ว ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์อยู่เสมอ

-25-

คณะจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
1. นายจิรวิชญ์ ป้องชารี
หัวหน้าคณะทางาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2. นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์
คณะทางาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
3. จ่าเอกสุปชัย นวลพุดชา
คณะทางาน
หัวหน้าสานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
4. นางสาวกานดา เพียวงษ์
คณะทางาน
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
5. นายธราธิป สุริยหงษ์
คณะทางาน
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
6. นางชญานุศภัฒน์ สีดาคา
เลขานุการ/คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ภาคผนวก

