
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
***************** 

 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑  พฤศจิกายน  2545 
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การ
พัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  กำหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา เห็นว่ามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่   ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล (ก.อบต.)  หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลต้นสังกัด  ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน 2545 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ
แผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  
อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 25๖๓ 
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ   เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

-๒- 
 



(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งาน
วิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
 

 ขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  
 1) การกำหนดหลักสูตรการพัฒนา  หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่
ละสายงาน ที่ดำรงอยู่ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

  2) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ   ต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้  

  (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
  (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เป็นหน่วย

ดำเนินการเอง หรือดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตาม
ความจำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้  

 (1) การปฐมนิเทศ  
 (2) การฝึกอบรม  
 (3) การศึกษาหรือดูงาน  
 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
 (5) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
 (4) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  

ต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดย
คำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

       (ลงชื่อ)  

             (นายสุภี     ทองมีค่า) 

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 



แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  ได้
พิจารณาและ ให้ความสำคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  เพ่ือให้ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตำแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  

1 หลักสูตรในการพัฒนา  
1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3.  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.  
4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
5.  นักทรัพยากรบุคคล 

6.  นักพัฒนาชุมชน 

๗.  นิติกร 

๘.  นักวิชาการเกษตร 

๙.  นักวิชาการสาธารณสุข 

๑๐.  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๑. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๒. เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๓. นักวิชาการตรวจสอบภายใน    
1๔. ผู้อำนวยการกองคลัง 

1๕. นักวิชาการเงินและบัญชี   
1๖. นักวิชาการพัสดุ 
1๗.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
1๘. ผู้อำนวยการกองช่าง 

1๙. นายช่างโยธา 

๒๐. ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๒๑. นักวิชาการศึกษา  
๒๒. ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
 


