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ค าน า 
 

  การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระหน้าที่
ของผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของ
หน่วยงาน 
  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี  โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา  เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  
2561 - 2563  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากรและให้พนักงานส่วนต าบลและ   
พนักงานจ้าง  ได้ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
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1.  หลักการและเหตุผล 
   

อ้างตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่  พัฒนา
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  นั้น    ต้องพัฒนา  5  ด้าน  ได้แก่ 
  1).  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่างๆ 
  2).  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  หรือทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง  เช่น  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด  เช่น  งานจัดฝึกอบรม  
งานพิมพ์หนังสือราชการ  งานด้านช่าง 
  3).  หลักสูตรด้านงานบริหาร  เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชนในเรื่อง    
การวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
  4).  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  เช่น  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน  การสื่อสารและ    
สื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
  5).  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข   เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  
2561 - 2563  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม  ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร 

 
  1).  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2).  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลโนนกอก 
  3).  เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก 

4).  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบุคลิกที่ดีให้กับบุคลากร  ซึ่งพึงมีในตัวบุคลากร  เพ่ือสร้างความ
เลื่อมใสศรัทธาให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

5).  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านักให้บุคลากรในองค์กร   เกิดความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
และร่วมพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

 

3. เป้าหมายการพัฒนา 
   

เป้าหมายในการพัฒนาประกอบด้วย  ผู้บริหาร   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกทุกคน  ที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้  ทักษะ  
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน       
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
   

4.1  การเตรียมการและการวางแผน 
   1).  แต่งตั้งคณะท างานแล้วด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   2).  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยศึกษาวิเคราะห์ดูว่าบุคลากร
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   3).  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  เช่น  ความรู้ในการปฏิบัติงาน  ความรู้ด้าน
ทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   

  4.2  วิธีการพัฒนา 
   1). การเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  เลือกประเด็นที่จะพัฒนา
โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้        
การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
สัมมนา  เป็นต้น 
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   2).  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาบุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  หรือ
จ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการหรือส่งบุคลากรหรือผู้ใต้บั งคับบัญชา    
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของทางราชการก าหนดก็ได้ 
 

 

5. หลักสูตรในการพัฒนาและวิธีการ 
   

5.1  หลักสูตรในการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่       
ละต าแหน่ง  ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
   1)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   3)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   4)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
   5)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

5.2  วิธีการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศ พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง  ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  เป็นการสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่
รับผิดชอบ  การฝึกอบรม  และการศึกษาดูงาน  เป็นต้น  นอกจากนั้น  องค์การบริหารส่ วนต าบลโนนกอก    
จะร่วมกับส่วนราชการอ่ืน  เช่น   ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการ
อ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกเป็นผู้ด าเนินการเองและเชิญหน่วยงาน
อ่ืนเข้าร่วม  เช่น  เป็นวิทยากรในการบรรยายหรือวิทยากรฝึก  สรุปวิธีการด าเนินการอย่างน้อยต้องมีหัวข้อ
ดังนี้    

1). การปฐมนิเทศ 
   2). การสอนงาน  ให้ค าปรึกษา 
   3). การมอบหมายงานในหน้าที่ 
   4). การฝึกอบรม 
   5). การให้ทุนการศึกษา 
   6). การดูงาน 
   7). การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
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6. การติดตามและประเมินผล 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   จัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้ทราบถึงผลความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้สามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

  1)  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง  และแบบสอบถามติดตามการปฏิบัติงาน     
    ภายหลังจากการได้รับการพัฒนา 

2)  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้รับการพัฒนา 

  3)  การขอรับทราบผลจากการประเมินที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาบุคลากร 
 

1)  บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทหน้าที่ของตนมากยิ่งขึ้น 
2)  บุคลากรสามารถน าความรู้  และทักษะที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
3)  บุคลากรมีความรู้และวิสัยทัศน์ในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 
4)  บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

   
 



 
ตารางกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
ล า
ที ่

โครงการ เป้าหมาย ประมาณการงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย 

ระยะด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
 
 
โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้ บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ศึกษา 
ต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
 

พนักงาน/พนักงานจ้างที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอกทุกคน 
 
ผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอกทุกคน 
 
 
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอกทุกคน 
 
 
 
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอกทุกคน 
 

- 
 
 

200,000.- 
 
 
 

ตามรายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

 
 
 

ตามรายจ่ายของแต่ 
ละหลักสูตร 

 
 
 

ตามรายจ่ายของแต่ 
ละหลักสูตร 

 
 

ช่วงเวลาที่บรรจุแต่งตั้งระหว่าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
 
ช่วงเวลาที่บรรจุแต่งตั้งระหว่าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
 
 
ตามระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการก าหนดแต่ต้องอยู่ใน
ระหว่าง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2563 
 
ตามระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการก าหนดแต่ต้องอยู่ใน
ระหว่าง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2563 
 
ตามระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการก าหนดแต่ต้องอยู่ใน
ระหว่าง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบล    
โนนกอก 
 
ส านักปลัด  อบต.โนนกอก 
 
 
 
หน่วยงานราชการอ่ืน 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการอ่ืน 

 
 
 
 

หน่วยงานราชการอ่ืน 

 
 
 
 



 
 
 
 

ล า
ที ่

โครงการ เป้าหมาย ประมาณการงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย 

ระยะด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6. 
 
 
 
 

7.. 
 
 
 
 

โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งของ
บุคลากร 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อื่นๆ   
ที่สามารถก าหนดภายหลังตามความจ าเป็น
และสถานการณ์ 

บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก 
 
 
 
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก 

ตามรายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 
 
 
 
ตามรายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

ตามระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการก าหนดแต่ต้องอยู่ใน
ระหว่าง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2563 
 
ตามระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการก าหนดแต่ต้องอยู่ใน
ระหว่าง   ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2563  
 

    หน่วยงานราชการอ่ืน 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการอ่ืน    

 
 
 
 

  



 
 

ตารางกิจกรรมการประชุมประจ าเดือนเพื่อมอบนโยบายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 
ผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

 
ครั้งที่ 

ระยะเวลาการประชุมประจ าเดือน  ทุกวันที่  1 - 5  ของเดือน 
หมายเหตุ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              

 
หมายเหตุ  -ส าหรับวันประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมีนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการ  และอาจเพ่ิมจ านวนครั้งในการประชุมของแต่
ละเดือนก็ได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

  ที่  413 / 2560 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

 ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563 
................................................................. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม   
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ขออ้างตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545   ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ประกอบด้วย 
  1.  นายศุภกรณ์   วังสระ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
  2.  ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          กรรมการ 
  3.  นายควงศักดิ์   โทแก้ว  ผู้อ านวยการกองช่าง           กรรมการ 
  4.  นางเสาวนีย์  ฐานเจริญ ผู้อ านวยการกองคลัง           กรรมการ 
  5.  นางจุฑามาศ  ศิริกุล  หัวหน้าส านักปลัด           กรรมการ 
  6.  นางศิริมา  โคตรมา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม          กรรมการ 
  7.  นายประมวล  อวดกล้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา          กรรมการ 
  8.  นางจันทร์เรียม ค าคูเมือง นักทรัพยากรบุคคล                   เลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร    
การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  หลักสูตร 
ด้านการบริหาร และหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  พร้อมการติดตามและประเมินผล  การพัฒนา
บุคลากร  ทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร และรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอกทราบ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ   วันที่   21  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 

                                                                             
      (นายศุภกรณ์   วังสระ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

ครั้งที่  1/2560 
วันที่   24   พฤศจิกายน   2560 

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกชั้น  2 
*************************** 

 เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายศุภกรณ์  วังสระ ประธานกรรมการ ศุภกรณ์  วังสระ  
2 ส.ต.ท.อุเทน  สถาน กรรมการ ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  
3 นางจุฑามาศ  ศิริกุล กรรมการ จุฑามาศ  ศิริกุล  
4 นางเสาวนีย์  ฐานเจริญ กรรมการ เสาวนีย์  ฐานเจริญ  
5 นายควงศักดิ์  โทแก้ว กรรมการ ควงศักดิ์  โทแก้ว  
6 นางศิริมา  โคตรมา   กรรมการ ศิริมา  โคตรมา    
7 นายประมวล  อวดกล้า กรรมการ ประมวล  อวดกล้า  
8 นางจันทร์เรียม ค าคูเมือง กรรมการ/เลขานกุาร จันทร์เรียม ค าคูเมือง  

 
 ผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
  - ไม่มี 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานในที่ประชุม คือ นายศุภกรณ์  วังสระ  นายกองค์การ
 บริหารส่วนต าบลโนนกอก กล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายศุภกรณ์  วังสระ   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ที่  413 /2560   ลงวันที่  
    21  พฤศจิกายน  2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
    บุคลากรประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 – 2560   ใหค้ณะท างานมี
    หน้าที่พิจารณาก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  2561 – 2563   
    ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ กฎหมาย  เพ่ือให้ 
    แผนพัฒนาบุคลากรเกิดความต่อเนื่องในกรณีท่ีมีการโอน (ย้าย) หรือเกิด
    การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้นก็ตามเพ่ือให้กรรมการได้ด าเนินการก าหนดร่าง 

 แผนพัฒนาบุคลากรโดยสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
    ส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
    บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 270 และใช้  

 
 
 
 



   - 2 –  
 
 แผนพัฒนาบุคลากรเป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 

    ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  เพื่อเป็นการส่งเสริม 
    ความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
    ราชการในต าแหน่งต่างๆ  ของพนักงานส่วนต าบลมีประสิทธิภาพและ 
    ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 

ที่ประชุม       -  รับทราบ 

นายศุภกรณ์   วังสระ       -  ตามท่ี อบต.โนนกอก ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2561  – 2563   ไปแล้วนั้น  วันนี ้จึงขอเชิญ 
    คณะกรรมการทุกท่านมาประชุมกันเพื่อก าหนดนโยบายแนวทางในการ
    พัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม 

ปลัด อบต.             -  การพัฒนาบุคลากร นั้น สามารถท าได้หลายวิธี  เช่น  การส่งเจ้าหน้าที่
    เข้ารับการ ฝึกอบรม ตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ การจัดฝึกอบรมเอง  
    ผมอยากให้เน้นการพัฒนาด้านการอบรมตามสายงานที่รับผิดชอบเพื่อ 
    เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
    ต าแหน่ง  คือ อย่างน้อยให้ได้คนละ  1  หลักสูตรต่อปี 
 

นางเสาวนีย ์   -  ในการเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
ผอ.กองคลัง   การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  และกองคลังพร้อมที่จะ
   อ านวยความสะดวกในเรื่องการเบิกจ่าย   

ปลัด อบต.   -  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนได้ส ารวจลูกน้องของตัวเองว่าจะเข้ารับ
   การอบรมในด้านใด  เรื่องใด  แต่ขอให้เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งของ
   ตัวเอง อย่างน้อย  1  หลักสูตรต่อปี และให้แจ้งความประสงค์ต่อ 
   ผู้บังคับบัญชา และให้ได้รับความเห็นชอบก่อนเข้ารับการอบรม 

นายศุภกรณ์  วังสระ   -  ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง  ส่วน  
นายก อบต.   งบประมาณท่ีใช้ ในการอบรมให้อยู่ในดุลยพินิจของหน้าส่วนงาน ขอให้น า
   เรื่องนี้เข้าทีป่ระชุมประจ าเดือนในครั้งต่อไปด้วย  
 

ที่ประชุม   -  รับทราบ  

นายศุภกรณ์  วังสระ   -   มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่        
นายก อบต. 

ที่ประชุม   -   ไม่มี  

นายศุภกรณ์  วังสระ   -  ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุมใน 
นายก อบต.   วันนี้  ผมขอปิดการประชุม ครับ 
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ปิดประชุม เวลา  10.30 น. 
 
 
 
           ลงชื่อ     จันทร์เรียม  ค าคูเมือง    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางจันทร์เรียม  ค าคูเมือง) 
               เลขานุการ 
 
         ลงชื่อ     นายศุภกรณ์  วังสระ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายศุภกรณ์  วังสระ) 
           ประธานกรรมการ 

 
 
 
 


