แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
การบริห ารงานองค์การบริห ารส่วนตำบลให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งในการบริหารและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุมข้าวจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน
เท่าที่กำลังความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรจะทำได้ และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกัน และเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทุกกลุ่มขององค์การบริหารส่วนตำบล มีระยะเวลาของแผน 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) และอาจจะมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกัน บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้าง
ผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ไว้ ณ ที่นี้

ด.ต.
(เริงศักดิ์ เข็มทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 2
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ภาคผนวก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
- ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

................................................................
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ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
.......................................................................
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
๑.๑. ภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพั ฒนาระบบ
บริหารความรู้ภ ายในองค์กร เพื่อให้องค์ก รสามารถใช้และพั ฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์ก รได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้ องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้ อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละปรั บ เปลี่ ย น
ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

-2๑.๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ได้
กำหนดให้องค์การบริห ารส่ว นตำบลมีการพัฒ นาพนักงานส่ว นตำบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติห น้าที่ โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้านดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุมข้าว จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่าย
การเมืองและพนักงานจ้าง
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ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
.....................................................................
๒.๑ วัตถุประสงค์การพัฒนา
๑. เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการ
พัฒนาตนเอง ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๔.๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
๔.๓. ด้านการบริหาร
๔.๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๔.๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
๕. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
.....................................................................
๒.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานการจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุม
ข้าว
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ภายใน/ภายนอกประเทศ

-4ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น
(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
1.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กำลังคน
1.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด

-5ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ใน
องค์กร
- การดำเนินงานของคณะกรรมการ - จำนวนครั้งการประชุมของ
พัฒนาระบบราชการและ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยุทธศาสตร์กำลังคน อบต.หลุม ราชการ
ข้าว
และยุทธศาสตร์กำลังคน อบต.
หลุมข้าว
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที - จำนวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
1.2 แผนงานจัดทำระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบ
- หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
ราชการหน่วยงานต่าง ๆ
อบต.หลุมข้าว จัดทำแผนปฏิบัติ
ในสังกัด
ราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน
พัฒนาบุคลากรในสังกัด
สังกัด
ปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จ
- การหาความจำเป็นในการพัฒนา - ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการ
บุคลากร
หาความจำเป็นและมีเอกสารแสดง
- การประชุมประสานแผนการ
ขั้นตอนการหาความจำเป็นในการ
พัฒนา
พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อเป็น
บุคลากร
ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน
- การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร - มีแนวทางการประสานการพัฒนา
อบต.หลุมข้าว
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ
2564
- มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานในสังกัดพื้นที่ อบต.
หลุมข้าว

รายละเอียดโครงการ
- จัดกิจกรรมประชุมเพื่อกำหนด
แนวทางและการดำเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.หลุมข้าว
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่าง ๆ เป็นประจำทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม
12 ครั้งต่อปี

- ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
อบต.หลุมข้าว จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
- ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจำเป็นเบื้องต้นในการพัฒนา
บุคลากรและใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด
- จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2564
- ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนำมา
ปรับใช้ได้ทันที

-6แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
1.3 แผนงานด้านการ
บริหารงาน
บุคลากร
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ - มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
ในสังกัด
สังกัดทุกระดับ
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัด
- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัด
- การดำเนินการทางวินัย
- มีการดำเนินการทางวินัย
- การสรรหาและเลือกสรร
- มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
บุคลากร
ในสังกัด
ในสังกัด

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากร
โดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/
ภายนอกประเทศ
- การจัดทำทำเบียนข้อมูล
ข้าราชการ
ศึกษาต่อ

- มีการจัดทำทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ

- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ ศึกษาต่อในประเทศและต่าง
ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศตามความต้องการของ
ประเทศ
องค์กร
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ - มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
อบรมดูงานกับหน่วยงานใน
หน่วยงาน
ต่างประเทศ/ภายนอก
ภายนอก ทั้งภายในประเทศ
และ
ต่างประเทศ

รายละเอียดโครงการ

- ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลบุคลากร
ในสังกัดให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน
และสามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที
- จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ทุกระดับในสังกัดและให้ข้อคิดเห็น
ประกอบการแต่งตั้งข้าราชการ
ระดับ
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
ต่อส่วนราชการต้นสังกัด
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถดำเนินการทางวินัยสำหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากรใน
สังกัด
- ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

- มีการจัดทำข้อมูลข้าราชการศึกษา
ต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการ
ใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ
- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อตาม
ความต้องการขององค์กรโดยการ
สนับสนุนทุนของส่วนราชการต้น
สังกัด,ทุนส่วนตัว,จังหวัด,หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น องค์กร และ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น อบจ. ,
อบต. , ธนาคาร , บริษัท , ห้างร้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานภายนอก
ในต่างประเทศ

-7ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
แผนงาน/โครงการ
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจำเป็น
(หลักสูตร
กลาง)

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา
จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการ
ให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่าง ๆ แก่ข้าราชการ
และ
บุคลากรในสังกัด ตามความ
จำเป็นและเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดทำเป็น
หลักสูตรกลาง
- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา
จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้
ในลักษณะของการจัดหลักสูตร
ต่างๆ
โดยจัดทำเป็นหลักสูตรเฉพาะ
ด้าน
เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการ
เกษตร การพัฒนาชุมชน ฯลฯ

รายละเอียดโครงการ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดทำหลักสูตรกลางเพื่อให้
ความรู้
แก่ประชาชนและบุคลากรใน
สังกัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ
- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพิ่ม
และพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติ
ให้แก่บุคลากรในสังกัด

-8ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ - มีการทำแผนการจัดการความรู้
สนับสนุนประเด็น
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
และการพัฒนากำลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่าย
ความ
ร่วมมือในการพัฒนา
กำลังคน
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด
- โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังกัด
พื้นที่ อบต.หลุมข้าว
- โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ
ระหว่าง อบต.หลุมข้าวและ
องค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
- โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ
ระหว่าง อบต.หลุมข้าวและ
องค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

- มีการทำโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด พื ้ น ที ่ อบต.
หลุมข้าว
- มีการจัดทำโครงการความ
ร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
และ
องค์กรภายนอก อบต.หลุมข้าว
- มีการจัดทำโครงการความ
ร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
และ
องค์กรภายนอก อบต.หลุมข้าว

รายละเอียดโครงการ
- จัดให้มีคณะทำงานจัดทำระบบ
การ
บริหารความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี 2564

- สนับสนุนให้มีการจัดทำ
โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดพื้นที่
อบต.หลุมข้าว เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
- จัดให้มีการจัดทำโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก
อบต.หลุมข้าว เพื่อเป็นการ
แสดง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
…………………………………………………………
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๖๙ โดยจัดทำให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
บุคลากร และแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว และจัดทำให้ครอบคลุมถึง
บุคลากรจากฝ่ายการเมือง และพนักงานส่วนตำบล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63
ด.ต.
(เริงศักดิ์ เข็มทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

