
กอง/ส ำนัก งำน จุดอ่อน ส่ิงท่ีต้องพัฒนำ/เตรียมพร้อม หลักสูตร/ต ำแหน่ง สถำนท่ี ปีงบประมำณ
ส ำนักงำนปลัดฯ บริหำรงำนท่ัวไป ๑.เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ๑.กระจำยงำนให้ส่วนอ่ืน นักจัดกำรงำนท่ัวไป  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6

๒.เจ้ำหน้ำท่ียังขำดประสบกำรณ์ ๒.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์   หน่วยงำนของรัฐ
ด้ำนบริหำรงำนท่ัวไปและงำนบุคคล   ควำมรู้  -สถำบันพัฒนำ
๓.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๓.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ   บุคลำกร
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม

นโยบำยและแผน ๑.เจ้ำหน้ำท่ียังขำดประสบกำรณ์ ๑.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ นักวิเครำะห์  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6
  นโยบบำยและแผน   ควำมรู้ นโยบำยและแผน   หน่วยงำนของรัฐ

กฎหมำยและคดี ๑.เจ้ำหน้ำท่ียังขำดประสบกำรณ์ ๑.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ นิติกร  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6
  ด้ำนกฎหมำยและคดี   ควำมรู้   หน่วยงำนของรัฐ
๒.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๒.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ  -สถำบันพัฒนำ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้   บุคลำกร

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม

งำนป้องกันและบรรเทำ ๑.เจ้ำหน้ำท่ียังขำดประสบกำรณ์ ๑.เตรียมรับโอนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียว ๑. นักป้องกันและ  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6
สำธำรณภัย   ข้อง  บรรเทำสำธำรณภัย   หน่วยงำนของรัฐ

๒.มอบหมำยงำนด้ำนอ่ืนๆให้    -สถำบันพัฒนำ

บทท่ี  ๕
แผนกำรพัฒนำบุคคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6



กอง/ส ำนัก งำน จุดอ่อน ส่ิงท่ีต้องพัฒนำ/เตรียมพร้อม หลักสูตร/ต ำแหน่ง สถำนท่ี ปีงบประมำณ

แผนกำรพัฒนำบุคคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6

  กับเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือให้มีเจ้ำหน้ำท่ี 2.เจ้ำพนักงำน บุคลำกร
  รับผิดชอบโดยตรง  ป้องกันและบรรเทำ

  สำธำรณภัย
3. ผช.จนท.ป้องกัน
และบรรเทำสำธำร
ณภัย

งำนอนำมัย สำธำรณสุข ๑.ขำดบุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนโดย 1. รับพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร จพง.ส่งเสริมสุขภำพ  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6
และส่งเสริมสุขภำพ   ตรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร   หน่วยงำนของรัฐ

ท ำงำน

งำนประชำสัมพันธ์ ๑.ขำดบุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนโดย ๑. รับพนักงำนจ้ำงหมำเเพ่ือเพ่ิม ประชำสัมพันธ์  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6
  ตรง   ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน   หน่วยงำนของรัฐ

กองคลัง งำนกำรเงินและบัญชี ๑.เจ้ำหน้ำท่ีบรรจุใหม่ยังไม่มี ๑.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ จนท.กำรเงินฯ  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6
  ประสบกำรณ์กำรเงินและบัญชี   ควำมรู้ นวก.กำรเงินฯ
๒.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๒.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ  -สถำบันพัฒนำ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้   บุคลำกร

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม

ทะเบียนทรัพย์สินและ ๑.เจ้ำหน้ำท่ียังเข้ำใจในระบบงำน ๑.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ เจ้ำพนักงำนพัสดุ  -องค์กรปกครอง ๒๕64-๒๕๖6
  พัสดุ   ควำมรู้   ส่วนท้องถ่ินใน

๒. เจ้ำหน้ำท่ียังขำดควำมเข้ำใจใน ๒.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปศึกษำดูงำน   จังหวัด
ระเบียบพัสดุและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  - หน่วยงำนของรัฐ



กอง/ส ำนัก งำน จุดอ่อน ส่ิงท่ีต้องพัฒนำ/เตรียมพร้อม หลักสูตร/ต ำแหน่ง สถำนท่ี ปีงบประมำณ

แผนกำรพัฒนำบุคคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6

ท่ีมีระบบงำนใกล้เคียงกัน   สถำบันกำรศึกษำ/
๓.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๓.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ   หน่วยงำนของรัฐ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้  -สถำบันพัฒนำ

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก   บุคลำกร
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ

พัฒนำและจัดเก็บ ๑.เจ้ำหน้ำท่ีบรรจุใหม่ยังไม่มี ๑.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ จพง.จัดเก็บรำย-  -สถำบันพัฒนำ ๒๕64-๒๕๖6
รำยได้   ประสบกำรณ์กำรจัดเก็บรำยได้   ควำมรู้   ได้   บุคลำกร

๒.พนักงำนจ้ำงยังยึดติดควำมคิดว่ำ ๒.มอบหมำยงำนพนักงำนจ้ำง
  จัดเก็บคือกำรเก็บอย่ำงเดียว ในกำรจัดเก็บและกรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์มต่ำงๆ
๓.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๓.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม

ควบคุมงบประมำณ ๑.ขำดบุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนโดย ๑.เตรียมรับโอนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียว นวก.ตรวจสอบ ๒๕64-๒๕๖6
  ตรง   ข้อง ภำยใน

๒.มอบหมำยงำนด้ำนอ่ืนๆให้
  กับเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือให้มีเจ้ำหน้ำท่ี
  รับผิดชอบโดยตรง

กองช่ำง งำนก่อสร้ำง ๑.เจ้ำหน้ำท่ีบรรจุใหม่ยังไม่มี ๑.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ ๑.นำยช่ำงโยธำ  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6
  ประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำง   ควำมรู้ 2. นำยช่ำงโยธำ   หน่วยงำนของรัฐ
๒.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๒.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ 3. ผช.นำยช่ำงโยธำ  -สถำบันพัฒนำ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้   บุคลำกร



กอง/ส ำนัก งำน จุดอ่อน ส่ิงท่ีต้องพัฒนำ/เตรียมพร้อม หลักสูตร/ต ำแหน่ง สถำนท่ี ปีงบประมำณ

แผนกำรพัฒนำบุคคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม

ออกแบบและควบคุม ๑.เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ๑. รับพนักงำนจ้ำงเพ่ือเพ่ิม ๑.นักบริหำรงำน  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6
  อำคำร   ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน   ช่ำง   หน่วยงำนของรัฐ

๒.เจ้ำหน้ำท่ีบขำดประสบกำรณ์ด้ำน ๒.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ ๒.นำยช่ำงโยธำ  -สถำบันพัฒนำ
  ออกแบบและควบคุมอำคำร   ควำมรู้ 3.นำยช่ำงโยธำ   บุคลำกร
๓.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๓.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ 4.ผช.ช่ำงโยธำ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม

ผังเมือง ๑.เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ๑. รับพนักงำนจ้ำงเพ่ือเพ่ิม ๑.ผช.นำยช่ำงโยธำ ๒๕64-๒๕๖6
  ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน

๒.เจ้ำหน้ำท่ีขำดประสบกำรณ์ด้ำน ๒.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ ๒.นักบริหำรงำน  -สถำบันกำรศึกษำ/
  ผังเมือง   ควำมรู้   ช่ำง   หน่วยงำนของรัฐ
๓.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๓.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ ๓.นำยช่ำงโยธำ  -สถำบันพัฒนำ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้   บุคลำกร

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม

อนำมัยและส่ิงแวดล้อม ๑.ขำดบุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนโดย ๑.เตรียมรับโอนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียว จพง.สำธำรณสุข ๒๕64-๒๕๖6
  ตรง   ข้อง



กอง/ส ำนัก งำน จุดอ่อน ส่ิงท่ีต้องพัฒนำ/เตรียมพร้อม หลักสูตร/ต ำแหน่ง สถำนท่ี ปีงบประมำณ

แผนกำรพัฒนำบุคคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6

๒.มอบหมำยงำนด้ำนอ่ืนๆให้
  กับเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือให้มีเจ้ำหน้ำท่ี
  รับผิดชอบโดยตรง

ประสำนสำธำรณูปโภค ๑.ขำดบุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนโดย ๑.เตรียมรับโอนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียว ๑.นำยช่ำงไฟฟ้ำ ๒๕64-๒๕๖6
  ตรง   ข้อง
๒.เจ้ำหน้ำท่ีบรรจุใหม่ยังไม่มี ๒.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์  -สถำบันกำรศึกษำ/
  ประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำง   ควำมรู้   หน่วยงำนของรัฐ

 -สถำบันพัฒนำ
  บุคลำกร

กองกำรศึกษำ ส่งเสริมกิจกำรโรงเรียน ๑.ขำดบุคคลท่ีรับผิดชอบงำนส่ง- ๑.เตรียมรับโอนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียว ๑.นักบริหำรงำนกำร ๒๕64-๒๕๖6
  ศำสนำ   เสริมกิจกำรโรงเรียน   ข้อง   ศึกษำ
  วัฒนธรรม ๒.เจ้ำหน้ำท่ีบรรจุใหม่ยังไม่มี ๒.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ ๒.นวก.ศึกษำ  -สถำบันกำรศึกษำ/

  ประสบกำรณ์ด้ำนงำนส่งเสริม   ควำมรู้   หน่วยงำนของรัฐ
  กิจกำรโรงเรียน  -สถำบันพัฒนำ
๓.เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ๓. รับพนักงำนจ้ำงเพ่ือเพ่ิม ๓.ผช.จพง.ธุรกำร   บุคลำกร

  ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
๔.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๔.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม



กอง/ส ำนัก งำน จุดอ่อน ส่ิงท่ีต้องพัฒนำ/เตรียมพร้อม หลักสูตร/ต ำแหน่ง สถำนท่ี ปีงบประมำณ

แผนกำรพัฒนำบุคคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ๑.ขำดบุคคลท่ีรับผิดชอบงำนส่ง- ๑.เตรียมรับโอนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียว ๑.นักบริหำรงำนกำร ๒๕64-๒๕๖6
  เสริมศูนย์พัฒนำเก็ดเล็ก   ข้อง   ศึกษำ  -สถำบันกำรศึกษำ/
๒.เจ้ำหน้ำท่ีบรรจุใหม่ยังไม่มี ๒.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ ๒.นวก.ศึกษำ   หน่วยงำนของรัฐ
  ประสบกำรณ์ด้ำนงำนศุนย์พัฒนำ-   ควำมรู้  -สถำบันพัฒนำ
  เด็กเล็ก   บุคลำกร

๓.เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ๓. รับพนักงำนจ้ำงเพ่ือเพ่ิม
  ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน

๔.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๔.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม

พัฒนำสังคม สวัสดิกำร- ๑.เจ้ำหน้ำท่ีบรรจุใหม่ยังไม่มี ๑.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์ ๑.นักพัฒนำชุมชน  -สถำบันกำรศึกษำ/ ๒๕64-๒๕๖6
สังคมและสังคม-   ประสบกำรณ์ด้ำนงำนพัฒนำสังคม   ควำมรู้   หน่วยงำนของรัฐ
สงเครำะห์ สวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์  -สถำบันพัฒนำ

๒.เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ๒. รับพนักงำนจ้ำงเพ่ือเพ่ิม   บุคลำกร
  ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน

๓.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๓.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม



กอง/ส ำนัก งำน จุดอ่อน ส่ิงท่ีต้องพัฒนำ/เตรียมพร้อม หลักสูตร/ต ำแหน่ง สถำนท่ี ปีงบประมำณ

แผนกำรพัฒนำบุคคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6

ส่งเสริมอำชีพและพัฒนำ ๑.ขำดบุคคลท่ีรับผิดชอบงำนส่ง- ๑.เตรียมรับโอนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียว ๑.นักพัฒนำชุมชน ๒๕64-๒๕๖6
  สตรี   เสริมกิจกำรโรงเรียน   ข้อง

๒.เจ้ำหน้ำท่ีบรรจุใหม่ยังไม่มี ๒.ส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปพัฒนำองค์  -สถำบันกำรศึกษำ/
  ประสบกำรณ์ด้ำนส่งเสริมอำชีพ   ควำมรู้   หน่วยงำนของรัฐ
  และพัฒนำสตรี  -สถำบันพัฒนำ
๓.เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ๓. รับพนักงำนจ้ำงเพ่ือเพ่ิม   บุคลำกร

  ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
๔.เจ้ำหน้ำท่ีมีแนวโน้มจะโอนกลับ ๔.เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ
  ภูมิล ำเนำ   โอนเจ้ำหน้ำท่ีใหม่เพ่ือไม่ให้

  องค์กรได้รับควำมเสียหำยจำก
  กำรโอนกลับภูมิล ำเนำของ
  เจ้ำหน้ำท่ีคนเดิม

งำนสวัสดิกำร พัฒนำ ๑.ขำดบุคคลท่ีรับผิดชอบงำน ๒. รับพนักงำนจ้ำงเพ่ือเพ่ิม ผช. จพง.ศูนย์ ๒๕64-๒๕๖6
สังคม และกำรกีฬำ งำนส่งเสริมเยำวชน กิจกรรมด้ำนพล   ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เยำวชน

ศึกษำ ศิลป์ นำฎศิลป์ ห้องสมุด และ
คหกรรมศำสตร์

(ลงช่ือ)....................................................
            (นำยพุทธชำติ  โนนกอง)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำท่ี
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองหลวง


