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ค าน า 

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมาก
แข้ง ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) โดย ได้จัดให้
มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจาก
กระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง การส ารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ 
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ  
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมาก
แข้งได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) ไว้ ณ ที่นี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า   

ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล           ๑  

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย          ๖  

ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา          ๑๑  

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา       ๑๓  

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา        ๒2  

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล         ๒4  

 

ภาคผนวก  

– ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  

โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ 
และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ 
เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้
ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม  

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้  

“ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ”  

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การ ปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี  ผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิด
ว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีต จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการ
สมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติ ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการ
ต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง  

๒. ต้องสามารถประมวลผลความรูใ้นด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการไดอ้ย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  

๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ  ข้าราชการ 
เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามคีวามสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อ การน ามาพัฒนา
ใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ  
ตามคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ บริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕54 ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน บุคคล 
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้  

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

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ 
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕54 ข้อ๒๖๙ - ๒๗๕ จึงได้จัดท า 
แผนพัฒนาขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง
และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
หมากแข้ง 

๑.๔ การวิเคราะห์บุคลากร การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ 
SWOT ซึ่งเป็นการ วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มี เ จ้ าหน้ าที่ และผู้ รั บผิ ดชอบในแต่ ละ

ต าแหน่งชัดเจน  
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT 

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติม 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็น
ระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

2. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนา
แนวคิดรวมถึ งคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจและขวัญก าลังใจ ที่จะท า
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกาย
และความคิดในการปฏิบัติงาน 

3. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็น
หลัก 
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่

ท างาน 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้

เร็ว 
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
6. มีระบบบริหารงานบุคคล 

 

1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย

งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ

สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
6. ส านักงานคับแคบ ข้อมูลเอกสารต่างๆ 

ส าหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัติไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการ
แข่งขัน 

2. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ในชุมชน การ
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ
กลุ่มญาติพ่ีน้อง 

2. ขาดบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่
จ านวนประชากรและภารกิจ 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง จะเป็นการพัฒนา
โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพ่ือการ เลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้าง
การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้งที่จะปรับปรุงจึงเป็น ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งการ/วางแผน/วินิจฉัย 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด  
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบ แล้วรายงาน 
นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ 
เข้าใจงานที่ท า 

หัวหน้าหน่วยงานจัดท าแผน 
ควบคุมก ากับดูแล 

ท างานตามค าสั่ง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง ตาม
ยุทธศาสตร์ได ้

ประเมินผล 
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คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
“ภายในปี ๒๕61 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง จะมีความก้าวหน้ามั่นคงใน

ชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชน
ต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 
 

 

 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 

หัวหน้าหน่วยงานจัดท าแผน 
ควบคุมก ากับดูแล สนับสนุน 

 
ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรมควบคุม 
ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ 

ข้าใจงานที่ท า 
ท างานเปน็ทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
สนองยุทธศาสตร์ได้ 
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ส่วนที่ ๒  

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  

๒.๑ วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้

เกิดข้ึนกบับุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง  
๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลมากท่ีสุด  
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

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

๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา  
๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ประกอบด้วย  
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร  
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง  
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น  
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้งทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การ
เพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การ ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน
ทุกต าแหน่ งได้ รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1. ส่ ง เสริมและให้ความส าคัญกับการ

ฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมจะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร ดังนี้ 

- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
- กา ร พัฒน า เ กี่ ย ว กั บ ง าน ในหน้ า ที่

รับผิดชอบ 
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน

ต าแหน่ง 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มี
โ อ ก า ส ศึ ก ษ า ต่ อ อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่  โ ด ก า ร ใ ห้
ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษาต่อ และ
ส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 

3. ส นั บ ส นุ น ใ ห้ พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาอบต. ผู้บริหาร และ
ประชาชน ได้มี โอกาสทัศนศึกษาดูงานตาม
โครงการต่างๆ เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ด า เนินการ เองหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 

- ปฐมนิเทศ 
- ฝึกอบรม 
- ศึกษาดูงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/

สัมมนา 
- การสอนงาน/ให้

ค าปรึกษา และอ่ืนๆ 
- ให้ทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
หลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ 

 

2561-2563 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.โพธิ์
หมากแข้ง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน
ทุกต าแหน่ งได้ รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม 
1. ส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้ างมีคุณภาพ มีความรู้  มี
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 

2. การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐาน
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง 

3. การตรวจสอบและประเมินผลภาย
หลังจากประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 

4. มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
บ้ า น เ มื อ ง  ยึ ด มั่ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

ด า เนินการ เองหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 

- ปฐมนิเทศ 
- ฝึกอบรม 
- ศึกษาดูงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/

สัมมนา 
- การสอนงาน/ให้

ค าปรึกษา และอ่ืนๆ 
- วางมาตรการจูงใจและ

ลงโทษ 
 
 

2561-2563 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.โพธิ์
หมากแข้ง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน
ทุกต าแหน่ งได้ รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา 

ลดขั้นตอนในการท างาน การปรับใช้
ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน  และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

2. ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการท างาน 

3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส. 

ด า เนินการ เองหรื อร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 

- ปฐมนิเทศ 
- ฝึกอบรม 
- ศึกษาดูงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/

สัมมนา 
- การสอนงาน/ให้

ค าปรึกษา และอ่ืนๆ 
- ปรับปรุงสถานที่

ท างานและสถานที่บริการ
ประชาชน 

 
 

2561-2563 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.โพธิ์
หมากแข้ง 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมี ประกาศ

เกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้  
๑.๑ ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ  
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม  
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม  

๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ  
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด 

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ ร้ายแรง

ได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ  

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเว้น
การกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่ 

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ 

องค์การบริหารส่วนต าบล  
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ ๓ หลักสตูรการพัฒนา 

๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้อง ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง
หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

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

เพ่ิมเติม (๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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 าบล ตาม

หน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร  
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง  
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
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๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม  
๙. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ  
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่  
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร  
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

๑๓. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ  

๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมี
เนื้อหา สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น  

๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 
เดียวกันได้ 

๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา  
๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน  
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ  
๔.๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ  
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ  
๔.๖ วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม  
๔.๗ พัฒนาการกระจายอ านาจ  
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา  
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธี ดังนี้  
๑. วิธีการด าเนินการ  

๑.๑ การปฐมนิเทศ  
๑.๒ การฝึกอบรม  
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน  
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน  
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา  
๑.๖ การมอบหมายงาน  
๑.๗ การให้การศึกษา 

๒. แนวทางการด าเนินการ  
การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนด
แนวทาง การด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้  

๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง  
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม  
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน

ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง เป็นผู้ด าเนินการ  
๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา  

๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61  
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62  
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3  

๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตร

ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้
และทักษะ เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามโครงการ ต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 

 
 
 
 
 



-14- 
 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 

 

1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 

     การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือ ร่วมกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและ
เลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 

- การปฐมนิเทศ 
- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- การฝึกอบรม 
- การให้ทุนการศึกษา 
- การดูงาน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
- ฯลฯ 

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้ความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

ปรับปรุง 
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วิธีการพัฒนา 
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) 

 
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พฒันา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต./รอง
ปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของปลัดอบต.ให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

ปลัดอบต.และรองปลัด
อบต.ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

2 2 2 -  

2 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านัก
ปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้
มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

3 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการ
กอ งค ลั ง ห รื อห ลั ก สู ต ร อ่ื น ที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้
มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  
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ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการ
กองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้
มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

5 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการ
กองสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้
มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

5 หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงาน
การศึกษาหรือหลักสู ตร อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้
มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุ ค ล ากรห รื อหลั ก สู ต ร อ่ื นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  



-17- 
 

ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิ เคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

 
 
 



-18- 
 

ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

11 หลักสูตรเกี่ ยวกับนักวิชาการ
ศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธุ ร ก า ร ห รื อ ห ลั ก สู ต ร อ่ื น ที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  
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ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครัง้/ปี 

1 1 1 -  

16 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

17 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  

18 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่
ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

1 1 1 -  
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ที ่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่
ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

8 8 8   

20 การส่ ง เ ส ริ ม ระบบคุณธรรม
จริยธรรม/ความโปร่งใส/ธรรมาภิ
บาล 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล
แ ล ะ พ นั ก ง า น จ้ า ง 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

50 50 50   

21 การท าโครงการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลเ พ่ือการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พนักงานส่ วนต าบล
แ ล ะ พ นั ก ง า น จ้ า ง 
ได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี

50 50 50   
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

หมาย 
เหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน ทุกเดือน -              
2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการ

ด าเนินงาน 
- 

             

3 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุ ใหม่ เข้ าอบรม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกคน 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 

             

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนางานในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 

             

5 จั ดท า โ คร งก า รฝึ ก อบรมศึ กษ าดู ง าน เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพให้พนักงาน สมาชิกอบต. ผู้บริหาร 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 

             

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ สรุปความส าคัญเสนอ
ผู้บั งคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

- 

             

7 อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่ม
อาชีพ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

หมาย 
เหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน ทุกเดือน -              
2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการ

ด าเนินงาน 
- 

             

3 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุ ใหม่ เข้ าอบรม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกคน 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 

             

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนางานในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 

             

5 จั ดท า โ คร งก า รฝึ ก อบรมศึ กษ าดู ง าน เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพให้พนักงาน สมาชิกอบต. ผู้บริหาร 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 

             

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ สรุปความส าคัญเสนอ
ผู้บั งคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

- 

             

7 อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่ม
อาชีพ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

หมาย 
เหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน ทุกเดือน -              
2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการ

ด าเนินงาน 
- 

             

3 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุ ใหม่ เข้ าอบรม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกคน 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 

             

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนางานในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 

             

5 จั ดท า โ คร งก า รฝึ ก อบรมศึ กษ าดู ง าน เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพให้พนักงาน สมาชิกอบต. ผู้บริหาร 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 

             

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ สรุปความส าคัญเสนอ
ผู้บั งคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

- 

             

7 อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่ม
อาชีพ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ 

งบอบต. 
โพธิ์หมากแข้ง 
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ส่วนที่ 5 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 
2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

5 หลักสูตรผู้บริหารการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

6 หลักสูตรผู้บริหารงานสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

7 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

8 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

9 หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

10 หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

11 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

12 หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

13 หลักสูตรนักวิชาการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

14 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

15 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

16 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

17 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

18 หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

19 หลักสูตรพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติงบประมาณ 

20 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม/ความโปร่งใส/ธรรมาภิบาล ข้อบัญญัติงบประมาณ 

21 จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเพ่ือการท างานที่
มีประสิทธิภาพ 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ส่วนที่ ๖ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง ประกอบด้วย  
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ  
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ  
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ  
4. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ  
5. ผอ.การกองคลัง      กรรมการ  
6. ผอ.การกองช่าง      กรรมการ  
7. ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กรรมการ  
8. ผอ.กองสวัสดิการสังคม     กรรมการ  
9. นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ/เลขานุการ  

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ บริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง ทราบ 

 บทสรุป  
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง สามารถ

ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด    
บึงกาฬ ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  อาจ
เป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี 
ความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)  
ครั้งที่ ๑/ ๒๕60  

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

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

ผู้มาประชมุ 
 

1. นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
2. จ.อ.เศกสรรค์ ศักขินาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
3. นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์ บุญเจิม หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
5. นางรัชนี แก้วกันยา ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
6. นายธ ารงค์ศักดิ์ ส าราญดี ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
7. นางโชติกา โมธรรม ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
8. น.ส.เจียมจิตร นาศรีทม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
9. น.ส.ปรียะนุช ทานเจือ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนิมนต์ ชานุชิต ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้  จ่าเอก
เศกสรรค์ ศักขินาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ปลัด อบต.  - แจ้ ง เรื่ องการแต่ งตั้ งคณะกรรมการจัดท า แผนพัฒนาบุคลากร 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง ที่ 341/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด      
บึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕54 ส่วนที่ ๓ การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๕๙ – ข้อ ๒๙๕  

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา  
ปลัด อบต.  - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

เพ่ือให้เป็น ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต้องมี การพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 

 

/1. ด้านความรู้... 
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๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงาน
และการบริการประชาชน  
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
 

๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

- ให้นางสาวปรียะนุช ทานเจือ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)  

 

 

น.ส.ปรียะนุช ทานเจือ  - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
นั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ     
๒๕61 – ๒๕๖3) และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการ พัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึง
ร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ให้คณะกรรมกาจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุมที่ได้ให้กรรมการทุกท่าน
ไปแล้ว 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี  

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวปรียะนุช ทานเจือ) 
            กรรมการ/เลขานุการ 
 
(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายนิมนต์ ชานุชิต) 
              ประธานกรรมการ 


