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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอโกสุมพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 



ค าน า 
 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่   ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)   
ในหมวดที่  ๑๒  การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม นั้น 
 

 ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ขึ้น โดยจัดท า
ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

๑.๑  สภาพพื้นที ่
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารต าบลหนองบัว     
ต าบลหนองบัว  ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  ๑  บ้านหนองผือ  
      หมู่ที่  ๒  บ้านกอก  
       หมู่ที่  ๓  บ้านคุยเชือก  
         หมู่ที่  ๔  บ้านคุยแพง 
        หมู่ที่  ๕  บ้านโนนเมืองน้อย  
      หมู่ที  ๖  บ้านโนนหินแห่ 
        หมู่ที่  ๗  บ้านหนองปลาเข็ง 

     หมู่ที่  ๘  บ้านหนองปลาเข็ง 
      หมู่ที่  ๙  บ้านคุยเชือก 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับดอน น้ าท่วมถึง  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๙.๒๒ ตารามกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๒๑๖ ไร่ เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐%  
เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 
 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตต าบลหนองบัวบางปีเกิดอุทกภัยรุนแรง 
 
 
 



-  ๒  - 
 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว  
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ  ๙ องศา 
    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว  ประมาณ  ๘๐% ดินร่วนปนทรายประมาณ ๒๐ % เหมาะ
แก่การท านา   
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๒๕  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๒๕ แห่งเคยเป็นแหล่ง
น้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสร้างขึ้นได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค
ของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย ๒ แห่ง กุดอ้ายลาย ห้วยน้ าเค็ม ฝาย  ๑ แห่ง ฝายกั้นน้ ากุดอ้ายลาย 
    หนองน้ า ๖ แห่ง           บ่อน้ าตื้น ๑๗ แห่ง 
    ล าคลอง           - แห่ง           บ่อบาดาล ๙ แห่ง 
    บึง  ๖ แห่ง           อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  ๒ แห่ง แม่น้ าชี แม่น้ าพอง  
                     อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  
                     

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีป่าไม้ และต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  
ผลัดใบ   
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ

เลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในปี  พ.ศ. 
๒๕๕๖  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,๙๒๗   คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ๑,๙๗๗ คน 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,๗๓๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๓  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างปกติ 
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในต าบล  ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากผลการประชุมทุกครั้งที่จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน  
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และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้จัดโครงการ
อบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  
เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอ่ืนๆ และมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   
 

๒.๑ เขตการปกครอง 
ต าบลหนองบัว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตามประกาศกระทรวง 

มหาดไทย เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 
๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๒  ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙  มีผลบังคับใช้เมื่อ  ในวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๔๐  มีพ้ืนที่ ๒๙.๒๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๑๘,๒๑๖  ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ๖๐  
กิโลเมตร ห่างจากตัวอ าเภอโกสุมพิสัย ๔๐ กิโลเมตร 

 

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
        ทิศเหนือจด ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชียงยืน 
        ทิศใต้จด  ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย            
                     ทิศตะวันออกจด ต าบลยางท่าแจ้ง  อ าเภอโกสุมพิสัย   
        ทิศตะวันตกจด ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
หมู่ที่  ๑  บ้านหนองผือ   

                        หมู่ที่  ๒  บ้านกอก  
        หมู่ที่  ๓  บ้านคุยเชือก  
          หมู่ที่  ๔  บ้านคุยแพง 
         หมู่ที่  ๕  บ้านโนนเมืองน้อย  
       หมู่ที  ๖  บ้านโนนหินแห่ 
         หมู่ที่  ๗  บ้านหนองปลาเข็ง 

      หมู่ที่  ๘  บ้านหนองปลาเข็ง 
       หมู่ที่  ๙  บ้านคุยเชือก 

 หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ 
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๓. ประชากร 
  

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ที ่ ชื่อชุมชน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน) 
๑ ม. ๑ บ้านหนองผือ ๑๙๖ ๓๔๘ ๓๓๑ 
๒ ม. ๒ บ้านกอก ๑๘๕ ๓๗๕ ๓๗๔ 
๓ ม. ๓ บ้านคุยเชือก ๒๔๔ ๔๔๐ ๓๙๗ 
๔ ม. ๔ บ้านคุยแพง ๒๒๗ ๔๗๕ ๔๔๒ 
๕ ม. ๕ บ้านโนนเมืองน้อย ๒๒๖ ๓๘๐ ๓๘๑ 
๖ ม. ๖ บ้านโนนหินแห ่ ๑๘๘ ๓๑๑ ๒๖๑ 
๗ ม. ๗ บ้านหนองปลาเข็ง ๑๑๒ ๒๐๒ ๑๙๑ 
๘ ม. ๘ บ้านหนองปลาเข็ง ๑๒๗ ๒๔๕ ๒๑๔ 
๙ ม. ๙ บ้านคุยเชือก ๗๖ ๑๒๗ ๑๒๙ 

๑๐ ม. ๑๐ บ้านหนองผือ ๑๕๘ ๒๖๘ ๒๖๖ 
รวม ๑,๗๓๙ ๓,๑๗๑ ๒,๙๘๖ 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน ๕๒๓  คน ๕๕๓  คน อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

จ านวนประชากร ๑,๙๖๔  คน ๑,๘๙๒  คน อายุ ๑๘-๖๐ ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ๖๘๔  คน ๕๔๔  คน อายุมากกว่า ๖๐ ปี 

รวม   ๓,๑๗๑ คน   ๒,๙๘๙ คน ทั้งสิ้น ๖,๑๖๐ คน 
 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้
จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  
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การศึกษา  ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   
 

สังกัด สพฐ. อบต.หนองบัว 

๑. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
           - จ านวนพนักงานครู 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่อบต.หนองบัว  
    -  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 
    -  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 
    -  โรงเรียนบ้านคุยเชือก   
    -  โรงเรียนบ้านคุยแพง 
    -  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ   
     

 
 
 
 

๕ แห่ง 
 
 
 

๒   แห่ง 
๕   คน 
๖   คน 

๑๒๕  คน 
 

๘๔  คน 
๖๘  คน 
๕๙  คน 
๔๕  คน 
๑๒๒ คน 

 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จาก
การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  ๒   แห่ง 
                              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองผือ 
                              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนเมืองน้อย 
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          ๔.๓ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจัดหาหรือจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๑ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการที่จะด าเนินการ
แก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   
 

๕.๒ การประปา 
การประปา  ปัจจุบันในต าบลหนองบัวมีระบบประปาขนาดใหญ่  ๓ จุด จุดบ้านหนองปลาเข็ง 

หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘  จุดบ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑ และระบบประปาหมู่บ้านใช้ทุก
หมู่บ้าน 

๕.๓ โทรศัพท์ 
(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    -    หมายเลข 
(๒)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล  ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล  
 (๓)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืน (มีทุกหมู่บ้าน) 

๕.๔ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีที่รับส่งไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง     

๕.๕  เส้นทางคมนาคม 
      เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อจังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สะดวก และถนนเชื่อมระหว่าง

หมู่บ้านและพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง   
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขต ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  
ข้าว มีการท านาปรัง ปีละ  ๒  ครั้ง และท านาปี   มันส าปะหลัง  และการปลูกพืชผัก  ส่งขายตลอดปี 

- ท านา (ในเขตชลประทาน) รวมประมาณ  ๑๔,๕๒๓.๗๔  ไร่  (นอกเขตชลประทาน)  
  รวม ๓๒๙.๒๒  ไร ่
- ท าสวนผลไม้  ๗.๕๒  ไร่ 
- ท าไร่อ้อย  ๗๓.๖๘ ไร่ 
- ท าสวนผัก  ๗๓.๐๘  ไร่     

๖.๒ การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ าชีประมาณ ๕๗ 
ครัวเรือน จ านวน ๑๑ ไร่ 

๖.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ เป็นต้น จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  
- ฟาร์มไก่  ๔  แห่ง      - ฟาร์มหมู  ๑๓  แห่ง   
- ฟาร์มกระบือ  ๒  แห่ง    -  ฟาร์มแพะ  ๙  แห่ง       

๖.๔ การบริการ 
          -  ร้านเสริมสวย  ๖  ร้าน 
๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
-  โรงสีขนาดเล็ก       จ านวน   ๘   แห่ง 
-  มีโรงงานท าอิฐมอญ  ขนาดเล็ก  ๖  โรง 

           ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ร้านซ่อม   ๔  แห่ง สถานีบริการน้ ามัน(ปั้มหลอด) ๓     แห่ง 
ร้านค้า   ๗๒ แห่ง  
ร้านเสริมสวย  ๖ แห่ง  
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กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๑  กลุ่ม 

๑. กลุ่มโรงสีชุมชน 
 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๘๐  แต่คา่แรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ 
ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๙  
     วัด    ๗    แห่ง         
          ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญกฐิน            ประมาณเดือน   ช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญคูณลาน            ประมาณเดือน  
-  ประเพณีวันสงกรานต์             ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 
 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของกินและของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ า
หน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  ท าแจ่วบองท้ังกินและส่งขาย      
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าชี และน้ าพอง ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา และน้ าใต้ดิน   

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีป่าไม้ไม่มาก ส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว 
๙.๓ ภูเขา  ในพ้ืนทีไ่ม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกข้าว ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้   
 

๑๐. อ่ืนๆ  
           ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ปลูกพืชผักส่งขายตลอดปีและมีการใช้สารเคมีซึ่งกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน 
  ๑๐.๑  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดิน
และน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ  
                     ๖) มีการคัดกรองตรวจหาสารพิษในร่างกายให้กับประชาชนในต าบลของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเป็นประจ า    
 

หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๑  ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 



-  ๑๐  - 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๑๑  ระบุ ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑) ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒) ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓) ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔) ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภา 

๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
  ตาม ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม   เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  
๕  ด้าน  ดังนี้ 

๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
๓) ด้านการบริหาร 
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๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์ การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ข้อ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒, 
๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัว 
๒.๓  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัว 
 

๒. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ซึ่งประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๓. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  การเตรียมการและการวางแผน 

๑)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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  ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 ๔.๒  การด าเนินการพัฒนา 
๑)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บั งคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่  การ
คัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถเลือกแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
  ๒)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 ๔.๓  การติดตามและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 
 

๑.๑   แต่งต้ังคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

สิ้นสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

        การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือก
รูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 

 -  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 -  การฝึกอบรม 

 -  การให้ทุนการศึกษา 

 -  การดูงาน 

 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 -  ฯลฯ 
 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 
 

        จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความความส าเร็จ  
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



-  ๑๔  - 
 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลของบุคลากร 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอัตราก าลังคน 
2.1.1 ภาพรวมอัตราก าลังคน 

 อัตราก าลังคนทั้งหมด ที่ก าหนดไว้ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน ๔๘ ต าแหน่ง ๔๓ อัตรา 
แบ่งออกเป็น ต าแหน่งที่มีคนครอง จ านวน 4๓ อัตรา และเป็นต าแหน่งว่าง จ านวน ๕ อัตรา 

 

ล าดับ ต าแหน่ง ประเภท สายงาน 
ระดับ/ 

วิทยฐานะ 

อัตราท่ี 
ก าหนด

ไว้ 

อัตราท่ีมี 
คนครอง 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารท้องถ่ิน นักบริหารงานท้องถ่ิน กลาง 1 1 
2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารท้องถ่ิน นักบริหารงานท้องถ่ิน ต้น 1 1 
 ส านักปลัด อบต.      

3 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ านวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานทั่วไป ต้น 1 1 
๔ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ ๑ ๑ 
๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ๑ ๑ 
๖ นิติกร วิชาการ นิติกร ปก./ชก. ๑ ๐ 
๗ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ๑ ๑ 
๘ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน ๑ ๑ 
๙ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๑ ๑ 

๑๐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๒ ๒ 
๑๑ ภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป   ๑ ๑ 
๑๒ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป   ๑ ๑ 
๑๓ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ า) พนักงานจ้างทั่วไป   ๑ ๑ 

 กองคลัง      
๑๔ ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานการคลัง ต้น 1 1 
๑๕ นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ ๑ ๑ 
๑๖ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน ๑ ๑ 
๑๗ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. ๑ ๐ 
๑๘ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๑ ๑ 

 กองช่าง      
๑๙ ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานช่าง ต้น 1 1 
๒๐ นายช่างโยธา ทั่วไป นายช่างโยธา ปง./ชง. ๑ ๐ 
๒๑ นายช่างเขียนแบบ ทั่วไป นายช่างเขียนแบบ ช านาญงาน ๑ ๑ 
๒๒ ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๑ ๑ 
๒๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๑ ๑ 
๒๔ คนงาน พนักงานจ้างทั่วไป   ๑ ๑ 

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม      
๒๕ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. ๑ ๐ 
๒๖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๑ ๑ 
๒๗ คนงานประจ ารถขยะ พนักงานจ้างทั่วไป   ๔ ๔ 



-  ๑๕  - 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ประเภท สายงาน 
ระดับ/ 

วิทยฐานะ 

อัตราท่ี 
ก าหนด

ไว้ 

อัตราท่ีมี 
คนครอง 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
๒๘ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ านวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานการศึกษา ต้น 1 1 
2๙ ครู พนักงานครูองค์การบรหิารส่วน

ต าบล สายงานการสอน ช านาญการ 4 ๔ 

๓๐ ครู พนักงานครูองค์การบรหิารส่วน
ต าบล สายงานการสอน ปฏิบัติการ ๑ ๑ 

3๑ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) พนักงานจ้างตามภารกิจ - - ๖ ๖ 
 กองสวัสดิการสังคม      

๓๒ นักพัฒนาชุมชน วิชาการ นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ ๑ ๑ 
๓๓ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๑ ๑ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน      
๓๔ นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. ๑ ๐ 

 กองส่งเสริมการเกษตร      
๓๕ นักวิชาการเกษตร วิชาการ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ๑ ๑ 
๓๖ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๑ ๑ 

รวม ๔๘ 4๓ 

 
โครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ 
    ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ประกอบด้วย 

(๑) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
(๒) กองคลัง (04) 
(๓) กองช่าง (05) 
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
(๕) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) 
(๖) กองสวัสดิการสังคม (11) 
(๗) หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
(๘) กองส่งเสริมการเกษตร (14) 

 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
   ให้มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน
เลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งาน
การเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลรักษาบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และงานราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 



-  ๑๖  - 
 
             ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีการก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 

(1) งานการเจ้าหน้าที่ 
(2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
(3) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4) งานนิติการ 
(5) งานบริหารทั่วไป 
 

  กองคลัง   
   มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับ เงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การน าส่งเงิน การจัดเก็บรักษษเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบในส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชี  
ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วย
จัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งาน
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งาน
ทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

   กองคลัง  มีการก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานการเงินและบัญชี  
(2) งานบริหารงานคลัง 
(๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
(๔) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

 
  กองช่าง  
   มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ
การราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซิอมบ ารุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการคควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานช่วยเหลบือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดท าทะเบียนควบคุมการ
จัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   กองช่าง มีการก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 

(1) งานแบบแผนและก่อสร้าง  
(2) งานควบคุมอาคาร 

 



-  ๑๗  - 
 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้าน

สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งาน
เภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ 
งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งาน
บริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐาน
และคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริม
สนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข 
งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกัน
และบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม
สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการ
ฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทาง
น้ า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานบริหารสิ่งแวดล้อม 
(2) งานบริหารงานสาธารณสุข 
(3) งานรักษาความสะอาด 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ

การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐม
ศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทาง
การศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงาน
การกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริม
สวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานบริหารการศึกษา 
(๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



-  ๑๘  - 
 

  กองสวัสดิการสังคม  
  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม 

และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม 
และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งาน
ส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งาน
สังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่ พ่ึง ถูกท า
ร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัว 
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งาน
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  กองสวัสดิการและสังคม  มีการก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 

(1) งานพัฒนาชุมชน 
(2) งานสังคมสงเคราะห์ 
(๓) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 

   หน่วยตรวจสอบภายใน  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบ

ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบ
การท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งาน
ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย    

 
กองส่งเสริมการเกษตร  
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการเกษตรกรรม การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 

และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน งานส่งเสริมการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต 
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิตการปลูกพืช การปราบศัตรูพืช  การใช้ปุ๋ย งานวิเคราะห์
วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช การจัดและรักษารมาตรฐานพันธุ์พืช งานจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานบรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้า
เกษตรกรรม งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณืการเกษตร งานวิชาการปศุสัตว์ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ
วิเคราะห์วิจัยทางการปศุสัตว์ งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การป้องกัน เฝ้าระวัง และการ
บ าบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ จัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์  

 



-  ๑๙  - 
 
การปรับปรุงบ ารังพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์ เพาะพันธุ์ การผลิตและการจัดหาน้ าเชื้อเพ่ือใช้ในการ

ผสมเทียม การอนุบาลสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
งานส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การก ากับบตรวจสอบการลักลอบขนส่ง การค้า การจ าหน่ายเนื้อสัตว์
ป่าสงวน งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ  ป่าไม้ 
งานตามกฎหมายว่าด้วยรีคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งาน
ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งาน
ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองการส่งเสริมการเกษตร มีการก าหนดฝ่าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานส่งเสริมการเกษตร 
(2) งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

 



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

    -  ๒๐  - 
 

                                                          
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ประเภทสามัญ 

รองปลัด  อบต. (๐๐) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานบริหารงานคลัง 
- งานพสัดุและทรัพย์สิน 
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
 

 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานยุทธศาสตร์และ 
  งบประมาณ 
- งานนิติการ 
- งานป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ส านักปลดั อบต. (๐๑) กองคลัง (๐๔) กองช่าง (๐๕) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานควบคุมอาคาร 

กองสวัสดิการสังคม (๑๑) 

- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห ์
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
  

 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (๐๘) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 - งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และ 
  วัฒนธรรม 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖) 

- งานบริหารงานสาธารณสุข 
- งานบริการสิ่งแวดล้อม 
- งานรักษาความสะอาด 
 

 

ปลัด  อบต. (๐๐) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒) 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 
(ว่าง) 

กองส่งเสริมการเกษตร (๑๔) 

- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

 



-  ๒๑  - 
 

โครงสร้างของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (๐๑) 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
- นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (๑)           - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  (๑)      - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตงิาน  (๑) 
               - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (๒)      - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถน้ า)  (๑)  
 

 
 
                    - นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ (ว่าง)         -  เจ้าพนักงานธุรการปฏบิตัิงานปฏิบัตงิาน (๑)  
                 -  ผู้ช่วยนักประชาสัมพนัธ ์ (๑) 
                       -  ภารโรง  (๑)  
                 -  พนักงานขับรถยนต์  (๑)  

 
ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 

ช านาญการพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทัว่ไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน ๑ - - ๒ - - - ๒ - ๓ ๓ 

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) (๑) 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

งานยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

 

 

งานนิติการ 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 



-  ๒๒  - 
 

โครงสร้างของกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (๐๔) 
 
       
 
 

 
 
 
        
 

-  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (๑)                                              - จพง.พัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง)   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดช้ านาญงาน (๑) 
                                        - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (๑) 

            

 
 

 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 

ช านาญการพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน ๑ - - ๑ - - ๑ - - ๑ - 

ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (๑) 

งานการเงินและบัญชี 
 

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

งานบริหารงานคลัง 
 



-  ๒๓  - 
 

    โครงสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (๐๕) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  -  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  (ว่าง)          - นายช่างเขียนแบบช านาญงาน ( ๑ ) 
  -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (๑)              - คนงาน  (๑) 
   -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ( ๑ )          
                      
 

 
 

 
ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 

ช านาญการพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - - ๑ - - ๒ ๑ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร 



-  ๒๔  - 
 

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (๐๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  (ว่าง)                                                                                      -  คนงานประจ ารถขยะ  (๔)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  (๑)  
 
 

 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 

ช านาญการพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - ๑ ๔ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งานบริการสิ่งแวดล้อม งานบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด 



-  ๒๕  - 
 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (๐๘) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   -  ครู  (๕) 
   -  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (๖)                
 
 
 

 
 

 
ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 

ช านาญการพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - - - - - ๖ - 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 



-  ๒๖  - 
 

โครงสร้างกองสวสัดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (๑๑) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  -  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  (๑ )              - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (๑) 
 
 

 
 

 
ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 

ช านาญการพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน - - - ๑ - - - - - ๑ - 

กองสวัสดิการสังคม 

 

งานพัฒนาชุมชน 
 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 

งานสังคมสงเคราะห์ 



-  ๒๗  - 
 

โครงสร้างกองส่งเสรมิการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (๑๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  (๑)            -  ผู้ชว่ยนักวิชาการเกษตร  (๑)  
                 

    

 

 
ระดับ 

อ านวยการ
ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

วิชาการ 
ระดับ 

ช านาญการพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน - - - - ๑ - - - - ๑ - 

กองส่งเสริมการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 



-  ๒๘  - 
 

๑. การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ

เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่าน
ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย  

 
จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ อบต.  
๒. มีอายุเฉลี่ย ๓๕-๔๐ ปี  เป็นวยัท างาน 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด

รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม   
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานได้คล่องตัว โดยใช้

ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้                                          

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
๒. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีภาระหนี้สิน 
๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ค านึงถึง

กฎระเบียบของราชการ 
๕. ไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
๖. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในปัจจุบันที่ต้องใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     ส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
 

 



-  ๒๙  - 

 
๒. การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท าแผน 
ควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เข้าใจ
งานท่ีท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอยีด 

ควบคุมตรวจสอบให้เป็น 

ไปตามระเบียบ 

รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

 

   

 

 

ประเมินผล 



-  ๓๐  - 
 
 

 
 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรต้องสามัคคีและมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ได้บุคลากรที่
มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผล
เพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 

นายกองค์การบริหาร

ส่วนต ำบล 
ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล

สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที ่๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 

๑. วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
“ภายในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะต้องมีความก้าวหน้ามั่นคง

ในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความช านาญในหน้าที่ มีอัธยาศัยไมตรีดี เต็มใจ
ให้บริการแก่ประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการมารับบริการ“ 

 

๒. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๑. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๓. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๖. วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๗. พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

 

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาตนเอง ให้เกิด

ขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากที่สุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

  ๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒)  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓)  ด้านการบริหาร 
  ๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
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๔. เป้าหมายของการพัฒนา 

๑. การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล 
 ๒. การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 ๓. การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ส่วนที่ ๔ 
หลักสูตรการพัฒนา 

 

๑. หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.๑  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘)  กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙)  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๑.๒  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๑) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๓) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๕) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
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๖) ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๑.๓ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑) หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓) หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔) หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕) หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น อบต. 
๖) หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๗) หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
๘) หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
๙) หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
๑๐) หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
๑๑) หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
๑๒) หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
๑๓) หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔) หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
๑๕) หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
๑๖) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๗) หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๑๘) หลักสูตรนิติกร 
๑๙) หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๒๐) หลักสูตรเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๒๒) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
๒๓) หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา 
๒๔) หลักสูตรช่างเขียนแบบ/นายช่างเขียนแบบ 
๒๕) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๒๖) หลักสูตรครู/พนักงานครู 
๒๗) หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๒๘) การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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๒๙) การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๓๐) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

                (๑) การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
                (๒) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ  
 

๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 

๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการเดียวกันได ้
 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
วิธกีารพัฒนา  

                       
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ก าหนดวิธีการ

พัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
 

๑. วิธีการด าเนินการ 
    ๑.๑ การปฐมนิเทศ 

๑.๒ การฝึกอบรม 
         ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 

๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 

๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 
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๒. แนวทางการด าเนินการ 
การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว นอกจากมี

วิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
         ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 

๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
   ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นผู้ด าเนินการ 
 

 ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
  ๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

 

๔. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนางานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการ

ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
 

๕. มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
๕.๑ มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ า

ทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
  ๑) ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 

๒) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
๓) การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
๔) การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๕.๒ จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๕.๓ จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม

พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
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๖. มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๖.๑ มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ใน

ขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๖.๒ มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเว้น

การกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๑) การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒) การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย

หรือ ระเบียบก าหนด  
๓) การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
๔) การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 



-  ๓๗  - 
 

ส่วนที่ ๖ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.  สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ  

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
 

พ.ศ. ๒๕๖๔  - 
๒๕๖๖ 

งบ อบต.  



-  ๓๘  - 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  - 
๒๕๖๖ 

งบ อบต.  



-  ๓๙  - 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการ
ประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๖๔  - 
๒๕๖๖ 

งบ อบต.  



-  ๔๐  - 

 
ส่วนที่ ๗ 

การติดตามประเมินผล 
 

๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
        ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว  ประกอบด้วย 

๑.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
๓.  ผู้อ านวยการกองคลัง              กรรมการ 
๔.  ผู้อ านวยการกองช่าง              กรรมการ 
๕.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
๖.  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        กรรมการ 
๗.  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการ/ เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานส่วนต าบล  ก าหนด

วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวทราบ 
 

๒. วิธีการติดตามและประเมินผล 
๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาภายใน  ๗ วัน  นับแต่วันกลับจาก

การอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ  เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ 

๒. ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ทุกระยะ ๔ เดือน เพ่ือ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 

๓. น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 

 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที่  ๑๘๒/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
………………………...............………………….. 

 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๕       
ข้อ ๒๖๙  ข้อ ๒๗๐  ข้อ ๒๗๑  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
– ๒๕๖๖)   โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ๓   ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ดังนี้ 
 

๑.  นายหนูคล้าย  ค ามุลนา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
๒.  นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 

  ๓.  นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  ชามะรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ  
๔.  นางอุรุอาริยา  ยศพล ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
๕.  นายชยพล ยศพล ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
๖.  นางพนิตนันท์ บุตรภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
๗.  นางสาวจริญญา  ครูพิพรม หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
๘.  นางสาวสมปอง   ศิรินามพิมพ์      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขานุการ 
  

  ทั้งนี้  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

สั่ง   ณ   วันที่  ๙  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
                 (ลงชื่อ)     

  (นายหนูคล้าย  ค ามุลนา) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖) 
ครั้งที่  ๑/ ๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๖  ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

................................................. 
 
ผู้มาประชุม   
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายหนูคล้าย   ค ามุลนา ประธานกรรมการ   
๒. นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน กรรมการ   
๓. นางสาวเบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์ กรรมการ   
๔. นางอุรุอาริยา  ยศพล กรรมการ   
๕. นายชยพล  ยศพล กรรมการ   
๖. นางพนิตนันท์  บุตรภักดี กรรมการ   
๗. นางสาวจริญญา  ครูพิพรม กรรมการ   
๘. นางสาวสมปอง  ศิรินามพิมพ์ เลขานุการ   
   
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น.  
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายหนูคล้าย ค ามุลนา  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)   เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้  
นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการประชุม  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบต. - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖)  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่  ๑๘๒/๒๕๖๓  ลง
วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

มติที่ประชุม     - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

   -  ไม่มี  - 
 
 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา 
ปลัด อบต.  -  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖)  เพ่ือให้เป็นไป

ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 
๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่ เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ 

      ประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
-  ให้  นางสาวสมปอง ศิรินามพิมพ์  เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  

เลขานุการ  - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) นั้น 
        จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)   

และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง   จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร   
ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้
เหมาะสมกับองค์กร   โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑) หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓) หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔) หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕) หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น อบต. 
๖) หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๗) หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
๘) หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
๙) หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
๑๐) หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
๑๑) หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
๑๒) หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
๑๓) หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔) หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 



- ๓ - 
 

๑๕) หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
๑๖) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๗) หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๑๘) หลักสูตรนิติกร 
๑๙) หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๒๐) หลักสูตรเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๒๒) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
๒๓) หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา 
๒๔) หลักสูตรช่างเขียนแบบ/นายช่างเขียนแบบ 
๒๕) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๒๖) หลักสูตรครู/พนักงานครู 
๒๗) หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๒๘) การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒๙) การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๓๐) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

                (๑) การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
                (๒) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

ประธานฯ   - มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอโครงการฯ อ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่   
    

มติที่ประชุม        - ไม่มีเรื่องอ่ืนที่จะเพ่ิมเติม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่องอ่ืน ๆ 
       - ไม่มี - 
 
    ปิดประชุม เวลา   ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
 



- ๔ - 
 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวสมปอง  ศิรินามพิมพ์)  
                           เลขานุการ 
 

 
 
    ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายหนูคล้าย ค ามุลนา) 
                            ประธานกรรมการ 
 
 
 


