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ค าน า 

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไข           
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24 ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดที่  ๑๒                     
การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล                 
มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้ 
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร                     
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านศีลธรรมคุณธรรม  

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไข            
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ องค์การบริหารส่วนต าบล         
โพนแพง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น โดยจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กร 
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ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 
1.หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

1.1 ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง 
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การบริหาร 

จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว ในรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท า งาน เพ่ือแสวงหา 
รูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆมาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหาร ความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม  

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้  
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง

สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน    
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ การบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  

ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ  แก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจน  
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ 
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี 
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง  
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้           

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ          

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี 
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  
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๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน       
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ  

 
๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒               
การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ 
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้  

๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง  
๓. ด้านการบริหาร  
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม  
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไข

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒, 
๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้น โดยจัดท าให้ สอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงาน          
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  

2. การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
จุดแข็ง (Strengths : S)  
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลกร  
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี  และ

ปริญญาโท ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการก าหนดแนวนโยบายให้พนักงานส่วนต าบล             

ได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา และแนวทางการให้ทุน การศึกษา  
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับขนาด

เป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลในอนาคต  
6. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  ภายใน

ส านักงาน  
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จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
1. ส านักงานมคีอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอในการให้บริการ  
2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่า จ านวนบุคลากร  
3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติ 
 
โอกาส (Opportunities : O)  
1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร  
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน  
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน  
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน  

อุปสรรค (Threats : T)  
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน  
3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย  
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด  
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน  
 

3. ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร  
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร  
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ  
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม 

วัตถุประสงค์(Objective) ที่วางไว้โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based management) 
และ การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement)  ในองค์กร  

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่ การบริหารที่จะต้อง บริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์  ที่ได้รับ 
รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตัวบุคคล ( individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับ 
องค์กร (Organization scorecards)  
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4. ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร  
1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน  
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์          

ขององค์กร (developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable)  

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 
and strategies to all employees)  

5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior)  

6. พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  

5. ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร  
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness)      

ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา 
ชีวิตของประชาชน  
 2. ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว ประชาชน 
 3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่ การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)  
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย              
เชิงกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรใน           
ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1.วิสัยทัศน์  

 “การคมนาคม สังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง” 
 

2. พันธกิจ  
1) วางแผนการจัดท ากรอบนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน จัดท าและติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 
2) วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังเพื่อเสริมสร้างขัดความสามารถในการวางรากฐานการพัฒนา

ท้องถิ่น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

4) วิเคราะห์และจัดท างบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โพนแพงต่อสาธารณชน 

3. เป้าหมายหลัก 
1)  เ พ่ือด า เนินการส ารวจ ข้ อมู ลสภาพทั่ ว ไป  โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน เศรฐกิจ  สั งคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง การบริหาร การประเมินผลท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์
และจัดท านโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2) เพ่ือให้มีการวางแผนการใช้นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล            
โดยพิจารณาวางมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบลและแผนปฏิบัติการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง 

3) เพ่ือให้มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพของ
องค์กร 

4) เพ่ือให้มีกลไกติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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4. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

(Knowledge Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ  
2. ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงมีมาตรฐานสามารถรองรับ 

ภารกิจการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  
4. กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง มีความต่อเนื่อง 

สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน  

    1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร  
    1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่างๆ            

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  
    1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร  
    1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(learning Organization)  
    2.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน  
    2.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็น 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
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แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  3 ปี  (2564 – 2566) 

พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง ผู้ครองต าแหน่งปัจจบุัน จ านวน

(อัตรา) 
หมายเหต ุ

1 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  ( ปลัด อบต.) นางสาวนวลจันทร์  ไวยพัฒน ์ 1  
 ส านักปลัด    

2 นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หวัหน้าส านักปลดั) นางสาวใจเพชร   กุลทะเล 1  
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นายไกรสิงห์   ภมรศาสตร ์ 1  
4 นิติกรช านาญการ    นายบรรชา  ตุ้มอ่อน 1  
5 นักวิชาการศึกษาช านาญการ    นางวิจิตรา  สุนทวงษ ์ 1  
6 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ นางสาวณัฐกฤตา  วารีพณิ 1  
7 เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ่าเอกธนชาติ   เชื้อค าฮด 1  
8 เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) นางมณีวรรณ    อินาลา 1  
9 คร ู นางไพรวัลย ์ อินาลา 1  

10 คร ู นางอารีรัตน ์  บุญเพ็ง 1  
11 คร ู นางสาวสุกัลยา จันทะปญัญา 1  
12 คร ู นางพรรณ ี ทองยศ 1  
13 คร ู นางศิรประภา  ทาศรีภ ู 1  
14 คร ู นางสาวขวัญสดุา  พรมอินตา 1  

 กองคลัง    
15 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง) - 1 ว่าง 
16 นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  นางสายนรตัน์    อุรัง 1  
17 เจ้าพนักงานพัสด ุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน - 1 ว่าง 
18 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบตังิาน นางพงศธร  วัฒนะไพบูลย์กุล 1  
19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิัติงาน/ช านาญงาน - 1 ว่าง 

 กองช่าง    
20 นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง) - 1 ว่าง 
21 นายช่างโยธาช านาญงาน นายประทีป   ยะไวทย ์ 1  
22 นายช่างส ารวจ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน - 1 ว่าง 

 กองสวัสดิการสังคม    
23 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น  

(ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม) 
นางสาวสุดา  ลาลยั 1  

24 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายศตวรรษ  ภูมิลุน 1  
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน    

25 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 ว่าง 
รวม   25  

 
 



   

 
 

-9- 
 

ส่วนของพนักงานจ้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง ผู้ครองต าแหน่งปัจจุบัน 

 
จ านวน
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

 ส านักปลัด  อบต.    
1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
นายสุรเดช  สุริยนต ์ 1 ภารกิจ 

2 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางโสภา  อินาลา 1 ภารกิจ 
3 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) นางเบญจลักษณ์  สอนศักดา 1 ภารกิจ 
4 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) นางทัศนี   ตุ้มอ่อน 1 ภารกิจ 

5 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) นางจินดาวรรณ  หูมแพง 1 ภารกิจ 

6 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) นางสาวมนทิวา  วรรณทรัพย์ศิริ 1 ภารกิจ 

7 พนักงานขับรถขยะ นายมรกฎ  แสนเขื่อน 1 ภารกิจ 
8 พนักงานประจ ารถขยะ นายไกรศร  หูมแพง 1 ภารกิจ 
9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายอภินันท์  อินาลา 1 ภารกิจ 

10 พนักงานประจ ารถขยะ นายธีธัช    แสนเขื่อน 1 ทั่วไป 
11 พนักงานขับรถบรรทุกน้ า นายวัสดี   แสนค า 1 ทั่วไป 
12 พนักงานขับรถบรรทุกน้ า นายกรุงไทย  หูมแพง 1 ทั่วไป 
13 พนักงานขับรถบรรทุกน้ า นายพชรพล  สุริยนต์   1 ทั่วไป 
14 นักการภารโรง นายสมบูรณ์   แสนเขื่อน 1 ทั่วไป 
15 พนักงานขับรถส่วนกลาง นายวรเชษฐ์  อินาลา 1 ทั่วไป 

 กองคลัง    
16 พนักงานจดมาตรวัดน้ าประปา นางศิริวรรณ    แมดจ่อง 1 ภารกิจ 
17 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ นางเกษมณี  แสนเขื่อน 1 ภารกิจ 
18 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวน้ าฝน  สิมมาทอง 1 ภารกิจ 
19 พนักงานผลิตน้ าประปา นายรชต    สุริยนต์ 1 ภารกิจ 
20 คนงานทั่วไป นางสาวพัชรากร   จันทะเพชร 1 ทั่วไป 

 กองช่าง    
21 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า นายราชัย  ลุมวงษ์ 1 ภารกิจ 
22 ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายรติพงษ์  อินาลา 1 ภารกิจ 
23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายเจนณรงค์  สุริยนต์ 1 ภารกิจ 
24 ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ นายชัยมุนินทร์    หงษาค า 1 ภารกิจ 

 กองสวัสดิการสังคม    
25 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายณัฐวุฒิ   อินาลา 1 ภารกิจ 

รวม 25  
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ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงแต่ละต าแหน่งต้องได้รับ          
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้  

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ  
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52  
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 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 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘  
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหน้าที่            

ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔1 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน เป็นต้น  

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
3.1 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง  
3.2 โครงการประชุมประจ าเดือนพนักงานส่วนต าบล  
3.3 อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร  

ท้องถิ่น  
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3.4 อบรมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามแผนงานประจ าปี - อบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
 

หมายเหตุ   ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมี
เนื้อหา สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น  

          ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
โครงการเดียวกันได้ 
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ส่วนที่ 4 

แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงจะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงจะก าหนดแนวทางการ 
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
โดยให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาในช่วงระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

 
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้  
๑. วิธีการด าเนินการ  

๑.๑ การปฐมนิเทศ  
๑.๒ การฝึกอบรม  
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน  
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน  
๑.๕ การสอนงานการให้ค าปรึกษา  

 
๒. แนวทางการด าเนินการ  
การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้         
๓ แนวทาง ดังนี้  

๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง  
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ            

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม  
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา โดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม  
 
๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
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ส่วนที่ 5 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

1 ประชุมประจ าเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล 

ถ่ายทอดความรู้ทีไ่ด้รบัจาก
การฝึกอบรมถ่ายทอดให้
พนักงานทราบ แจ้งเรื่อง
กิจกรรมของงานท่ี
ด าเนินการ 

ซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา
และแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

23 ประชุม 

2 อบรมบุคลากรของ          
กรมส่งเสรมิการปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น จัดโดยสถาบัน
บุคลากรท้องถิ่น 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพื่อให้ทราบและ
เข้าใจการปฏิบตัิหน้าที่
,ระเบยีบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

12 การฝึกอบรม 

3 อบรมพนักงานส่วนต าบลงาน
ที่เกี่ยวข้องในหน้าท่ีจัดโดย
หน่วยงานต่างๆ 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ในด้าน ระเบียบ 
กฎหมาย และการ
ปฏิบัติงาน 

12 การฝึกอบรม 

4 อบรมพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างตามแผนงาน
ประจ าป ี
-อบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

บุคลากรขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลไดร้ับการอบรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

น าหลักคณุธรรมและ
จริยธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้มีความ
โปร่งใส มีอัธยาศยัที่ดี
ต่อการท างานบริหาร
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

23 การฝึกอบรม 

5 อบรมโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม 

เพื่อให้ความร่วมมือ
หน่วยงานในพื้นที่ และเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ในด้านระเบยีบ 
กฎหมาย และการ
ปฏิบัติงาน 

12 การฝึกอบรม 
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ส่วนที่ 6 

การติดตามประเมินผล 
1. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล          

โพนแพงประกอบด้วย  
๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่นายกมอบหมาย  ประธานกรรมการ  
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ  
๓. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน     กรรมการ  
4. นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ/ เลขานุการ  
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานส่วนต าบล            

ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงาน           
ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงทราบ  

มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่น          

เป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้  
๑.๑ ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ  
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม  
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

 ๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
 ๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การท างานเป็นทีม เช่น การจัด 

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น  
มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัย           

ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหาร               
ส่วน ต าบลทราบ  

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง 
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ร้ายแรง คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจาก                 

ทีก่ฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
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๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 

 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

วัตถุประสงค์ 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่จะได้น าผลจาการส ารวจไปจัดท าแผนฝึกอบรม
ประจ าปีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
๑.๑ ชื่อ- นามสกุล.............................................................  ต าแหน่ง......... ................................................... 
 หน่วยงาน................................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน................................................ ........... 
 อายุ............... ป ี อายุราชการ................... ปี    วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................... 

๑.๒ สถานภาพการรับราชการ 
 (  ) พนักงานส่วนต าบล  (  ) ลูกจ้างประจ า 
 (  ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (  ) พนักงานจ้างทั่วไป 
 
๑.๓ สถานภาพการปฏิบัติงาน 
 (  ) ผู้ปฏิบัติงาน   (  ) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน 
 (  ) ผู้อ านวยการกอง/ส านักหรือเทียบเท่า 
 (  ) อื่นๆ...........................................................................................  

๑.๔ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (  ) งานบริหาร  (  ) งานวิชาการ  (  ) งานสนับสนุน (  ) งานบริการ 

๑.๕ ประวัติการฝึกอบรม  สัมมนา  หรือศึกษาดูงาน 
 ๑.  ......................................................................................................................... ................................. 
 ๒.  ..........................................................................................................................................................  
 ๓.  ......................................................................................................................... ............................... 
 ๔.  ......................................................................................................................... ............................... 
 ๕.  ..................................................................................... .................................................................. 
 ๖.  ......................................................................................................................... ................................. 
 ๗.  ............................................................................................................................. ........................... 
 ๘.  .................................................................................................. ........................................................ 
 ๙.  ......................................................................................................................... ................................. 
 ๑๐. .......................................................................................................................................................  
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ตอนที่ ๒   ความต้องการในการฝึกอบรม  
 ๒.๑ ท่านต้องการพัฒนางานของท่านในเรื่องใดบ้าง (ตัวอย่าง เช่น  ทักษะเฉพาะต าแหน่ง  /ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์/ ทักษะทางด้านการใช้ภาษา/ การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  เป็นต้น) 
ล าดับ ความรู้หรือทักษะความช านาญ 

ที่สามารถพัฒนาด้วยการอบรม 
หลักสูตรที่ใช้อบรมเพ่ือการพัฒนา ระดับความรีบเร่ง 

รอได้ ปานกลาง มาก 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   
 ๒.๒ ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 ๒.๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

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

ตอนที ่๓  การส่งแบบส ารวจคืนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 อนึ่งขอให้ท่านได้ตอบแบบส ารวจแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าว  ภายใน ๑๕  สิงหาคม  ๒๕64   สอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง     
 

 

 

ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 



   

 
 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน(ส าหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

วัตถุประสงค์ 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ทั้งนีง้านการเจ้าหน้าที่จะได้น าผลจาการส ารวจไปจัดท าแผนฝึกอบรม
ประจ าปีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากท่ีสุด  

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
ชื่อกอง/ส่วน................................................................................................................. ................. 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่อ................................................นามสกุล..................................... .................... 
 ต าแหน่ง...............................................................................................    ระดับ.............................. 

ตอนที่ ๒  สภาพปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านในด้านใดบ้าง 
  ๑.๑  ........................................................................................................................ ............ 
  ๑.๒  ...................................................................................................... ............................... 
  ๑.๓  ........................................................................................................................ ............ 
  ๑.๔  ............................................................................. ...................................................... 

๑.๕  ........................................................................................................................ ................. 

 ๒. การท างานของท่านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง 
  ๒.๑  ............................................................................................................................. ............ 
  ๒.๒  ............................................................................................................... ......................... 
  ๒.๓  ........................................................................................................................ ................ 
  ๒.๔  ............................................................................... ......................................................... 

๒.๕  ........................................................................................................................ ............... 

 ๓. มีอะไรบ้าง ที่ท่านอยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท าได้  ซึ่งปัจจุบันยังท าไม่ได้ 
  ๓.๑  ........................................................................................................................ .............. 
  ๓.๒  ................................................................................ ..................................................... 
  ๓.๓  ........................................................................................................................ ............. 
  ๓.๔  .....................................................................................................................................  

๓.๕  ........................................................................................................................ ............ 

 ๔. ท่านเคยฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในเรื่องใดแล้วบ้าง 
  ๔.๑  ........................................................................................................................ ................ 
  ๔.๒  .................................................................................. ...................................................... 
  ๔.๓  ........................................................................................................................ ................ 
  ๔.๔  ............................................................................................................................. ............ 
  ๔.๕  ............................................................................................................... ...................... 
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๕.  ท่านคิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน  ต้องการให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง 
 ๕.๑  ........................................................................................................................ .............................. 
 ๕.๒  ........................................................................................................................ .............................. 
 ๕.๓  ............................................................................................................................. ....................... 
 ๕.๔  ..................................................................................................... ................................................. 
 ๕.๕  ........................................................................................................................ ............................... 

๖. ในบรรดาหัวข้อเหล่านี้ท่านเห็นว่า เรื่องใดบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ของท่านมากท่ีสุด  ให้ใส่เครื่องหมาย        ในช่องให้ใส่เครื่องหมายด้านล่างนี้ 

หัวข้อ    ใส่เครื่องหมาย 
๑. บทบาท – หน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
๒. ความรู้ด้านการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน  
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
๕. ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน  
๖. การบริหารงานบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
๗. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
๘. วินัยแบบสร้างสรรค์  
๙. เทคนิคการออกหนังสือเตือน  และค าเตือน  
๑๐. มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  
๑๑.  
๑๒.  
๑๓.  
๑๔.  
๑๕.  
๑๖.  

ตอนที่ ๓  การส่งแบบส ารวจคืนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
อนึ่งขอให้ท่านได้ตอบแบบส ารวจแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าว  ภายใน ๑๕  สิงหาคม  ๒๕64   สอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง     

 

ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 


