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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24  ตุลาคม  2545 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมี การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน
ส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบล
มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วนต าบล
ก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ  พนักงานส่วน
ต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา เห็น
ว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) ส านักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ
องค์การบริหาร ส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล นั้น  

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ อ าเภอปะค า จังหวัด
บุรีรัมย์   จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2560 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยเจริญในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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2. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี ้ 

1) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ มีความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติ ราชการ  

2) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  

3) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ มีความรู้และเกิดทักษะ
เฉพาะของงาน ในแต่ละต าแหน่ง  

4) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ มีความรู้และเกิดทักษะใน
ด้านการ บริหาร  

5) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ มีคุณธรรมและ จริยธรรม
ในการ ปฏิบัติงาน  

 
3. ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร  

คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ เห็นสมควร
ให้จัดท า แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ
ในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่
ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  

2) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ใน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
ดังนี้  
   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือ
ด าเนินการ ร่วมกับ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์ หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตาม
ความจ าเป็น และความเหมาะสม ดังนี้  
   (1) การปฐมนิเทศ  

(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษาหรือดูงาน  
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

4) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ ต้องจัดสรร 
งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
 4.1 กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน  
  1) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
  2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที ่ก าหนดไว้  
  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะ เฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 
 4.2 กำรด ำเนินกำรพัฒนำ  
  1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับ 
การพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนาเป็นต้น  
  2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการ พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการ
อ่ืน หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ  
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี ้ 
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แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกร  
                                                เร่ิมต้น 
 

    1. กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 
     1.1 แต่งตั้งคณะท างาน  
    1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  
    1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  
 

       2. กำรด ำเนินกำร/วิธีด ำเนินกำร 
           การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชน ด าเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสมเช่น  
  - การปฐมนิเทศ    - การสอนงาน การให้ค าปรึกษา  
  - การสับเปลี่ยนหน้าท่ีรับผิดชอบ  - การฝึกอบรม  
  - การดูงาน    - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  
  - ฯลฯ 

  

 3. กำรติดตำมและประเมินผล 
 จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ  
ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน  
 

สิ้นสุด 

5. กำรติดตำมและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การ บริหารส่วนต าบลไทยเจริญ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่   ๒๔  ตุลาคม  
2545  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  

 1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อ
ผ่านการ ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  

2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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บทที่ 2 
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ  ได้พิจารณา
และ ให้ความส าคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร , สภาองค์การบริหารส่วนต าบล , พนักงานส่วนต าบล
ทั้ง 7 ส่วน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านการปฏิบัติงาน , หน้าที่ ความรับผิดชอบ , ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง , การ
บริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  
 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
1. นักบริหารงานท้องถิ่น  (ระดับ กลาง)  
2. นักบริหารงานท้องถิ่น  (ระดับ ต้น)    

  ส ำนักงำนปลัด   
ประกอบด้วย  
1. หัวหน้าส านักปลัด  (ระดับ ต้น)  
2  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ระดับปฏิบัติการ) 
3. นักทรัพยากรบุคคล (ระดับปฏิบัติการ) 
4. นิติกร  (ระดับปฏิบัติการ) 
5  นักจัดการงานทั่วไป  (ระดับปฏิบัติการ) 
6. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 

   กองคลัง   
ประกอบด้วย 

   ๑. ผู้อ านวยการกองคลัง (ระดับต้น)  
   ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) 
   3. เจ้าพนักงานพัสดุ  (ระดับปฏิบัติงาน) 
   4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับช านาญงาน) 
   5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ระดับปฏิบัติงาน)    
  กองช่ำง   

ประกอบด้วย  
1. ผู้อ านวยการกองช่าง  (ระดับ ต้น)   
2. เจ้าพนักงานธุรการ  (ระดับช านาญงาน) 
3. นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน) 
4. นายช่างส ารวจ (ปง./ชง.) 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   
ประกอบด้วย  

   1.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (ระดับ ต้น) 
   2.  นักวิชาการศึกษา  (ระดับช านาญการ) 
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  กองส่งเสริมกำรเกษตร   
ประกอบด้วย  
1. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ระดับ ต้น) 

   ส่วนสวัสดิกำรสังคม    
ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับ ต้น) 
2. นักพัฒนาชุมชน  (ระดับช านาญการ) 

 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ประกอบด้วย 

1. ภารโรง 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ,  ลูกจ้ำงทั่วไป 
ประกอบด้วย 

   1.  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์โนบายและแผน  
   2.  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  

3.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
5.  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
6.  ผู้ดูแลเด็ก 
7.  พนักงานจ้างทั่วไป 
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หลักสูตรกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ และ กำรติดตำมและประเมินผล  
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  

 (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
 (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  

  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ควำมรู้พ้ืนฐำนใน
กำรปฏิบัตริำชกำร แผนงำน / โครงกำร วัตถุประสงค์ / เน้ือหำ 

เป้ำหมำย 
วิธีกำรพัฒนำ งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

กำรติดตำม
ประเมินผล ระดับ จ ำนวน 

1.  การปฐมนิเทศ 1.1  โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม ่

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ  อบต.  และ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระดับของพนักงาน
ส่วนต าบล / 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ฯ  ที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 

เท่ากับจ านวน
พนักงานส่วน
ต าบล / 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจา้ง 
ฯ ที่บรรจุใหม่ 

ปฐมนิเทศ - ช่วงเวลาที่บรรจุ
แต่งต้ัง 

พนักงานที่บรรจุ
ใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดี
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

อบต. / ก.
อบต. จังหวัด 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ควำมรู้พ้ืนฐำนใน
กำรปฏิบัตริำชกำร แผนงำน / โครงกำร วัตถุประสงค์ / เน้ือหำ 

เป้ำหมำย 
วิธีกำรพัฒนำ งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

กำรติดตำม
ประเมินผล ระดับ จ ำนวน 

2.   การฝึกอบรม 2.1  โครงการพัฒนา
คุณธรรม – จริยธรรม 

-  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

เท่ากับระดับของ
บุคลากรที่เข้ารับ
อบรมของแต่ละคน 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อ
บริการประชาชน
และด าเนินชีวิต
ได้อย่างปกติสุข 

-  หนว่ยงาน
ภายนอก 
-  ส านกังาน
ปลัด  อบต. 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 2.2  โครงการฝึกอบรม
ผู้บริหารตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่งผู้บริหาร 

เท่ากับจ านวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

-  สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 
- หนว่ยงาน
ภายนอก 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 2.3  โครงการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วนต าบล 
/ ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างระดับ
ปฏิบัติการที่เข้ารับ
อบรมของแต่ละคน  

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

-  สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 
- หนว่ยงาน
ภายนอก 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ควำมรู้พ้ืนฐำนใน
กำรปฏิบัตริำชกำร แผนงำน / โครงกำร วัตถุประสงค์ / เน้ือหำ 

เป้ำหมำย 
วิธีกำรพัฒนำ งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

กำรติดตำม
ประเมินผล ระดับ จ ำนวน 

3.  การศึกษาหรือดูงาน 3.1  โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

-  เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วนต าบล 
/ ลูกจ้าง 
ประจ าและ
พนักงานจ้างที ่
เข้ารับศึกษาดูงาน
ของแต่ละคน 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบล / ลูกจ้าง 
ประจ าและ
พนักงานจ้างที ่
เข้ารับศึกษาดู
งานของแต่ละคน 

การศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  ผู้เข้ารว่ม
โครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ใน
การท างานใน
องค์กรได้ 
อย่างด ี

ส านักงานปลัด  
อบต. 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  หรอืการ
สัมมนา 

4.1  โครงการสัมมนา / 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
พนักงานส่วนต าบล 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วนต าบล
ในต าแหน่ง
ผู้บริหารที่เข้ารับ
การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ  
ของแต่ละคน 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน 
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.2  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ / การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

-  เพื่อพัฒนาความรู้ของ
พนักงานส่วนต าบลในการ
บริหารจัดการองค์กร 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วนต าบล 
/ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ฯที่
เข้ารับการประชุม
แต่ละคน 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  มีความรู้เพิ่ม
มากขึ้นในการ
บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน 
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.5  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ / สัมมนา  
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในส่วนโยธา 

-  เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ 
ทักษะ  ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

1-7 
และพนักงานจา้ง 

6  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน 
ภายนอกที่
ด าเนินการ 
 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ควำมรู้พ้ืนฐำนใน
กำรปฏิบัตริำชกำร แผนงำน / โครงกำร วัตถุประสงค์ / เน้ือหำ 

เป้ำหมำย 
วิธีกำรพัฒนำ งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

กำรติดตำม
ประเมินผล ระดับ จ ำนวน 

 4.7  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ / สัมมนา  
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในส่วนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

-  เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ 
ทักษะ  ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

1-6 
ครู   

และพนักงานจา้ง 
 

19 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน 
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.8  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ / สัมมนา  
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในส่วนส่งเสริม 
การเกษตร 

-  เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ 
ทักษะ  ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

6 
และพนักงานจา้ง 

2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน 
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.9  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ / สัมมนา  
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในส่วนสวัสดิการสังคม 

-  เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ 
ทักษะ  ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

1-6 5 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

-  มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน 
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

-  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.10  โครงการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

-  ซักซ้อมการปฏบิัติงานใน
รอบเดือนที่ผ่านมา  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ถูกต้อง 

เท่ากับระดับของ
คณะผู้บริหาร / 
พนักงานส่วนต าบล
ในต าแหน่งผู้บริหารที่
เข้ารับการประชุม
ประจ า เดือนของแต่
ละคน 
 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เจ้ารับการ
ประชุม
ประจ าเดือน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

- ตั้งแต่เดือน  
ตุลาคม 2564 – 
กันยายน  2566 

-  มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด -  ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 



 
        
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ 
ที ่       /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  ประจ ำปีงบประมำณ  2564 - 2566 
…………………………………………………….. 

 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลได้รับการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  
ลงวันที่   24  ตุลาคม  2545  ข้อ  270  จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้   เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี  2564 - 2566 

 1.  นายสาคร  อันทามา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ   ประธานกรรมการ 
 2.  นายศภสวัสดิ์  อาจหาญ    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
 3.  นายพีรพันธ์  เขียวเล็ก  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
 4.  นางศิริวรรณ  หมวกพิมาย  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
 5.  นายสมเกียรติ  สมุติรัมย์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
 6.  นายปฏิพัทธ์  ปักเคเต   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
 7.  นางพรรัตน์  ปัตเทนานัง  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 

8.  นายสวาสดิ์  ด านอก   หัวหน้าส านักปลัด               กรรมการ / เลขานุการ 
9. นายวรพล  อินทร์ศวร   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ  โดย
พิจารณาถึงความจ าเป็น  ความเหมาะสม  และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที ่         เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563    
 

 
                                       

  ( นายสาคร  อันทามา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ 

 

 

 



 
        

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ 
ที ่ 99   /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร  ประจ ำปีงบประมำณ  2564 - 2566 
…………………………………………………….. 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น  ขึ้นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กร  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลได้
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว  มีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะท างานตามแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล  ขึ้นเพ่ือเป็นผู้พิจารณาด าเนินการตามแผน ฯ  ดังนี้ 

 1.  นายศภสวัสดิ์  อาจหาญ    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
 2.  นายพีรพันธ์  เขียวเล็ก  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
 3.  นางเตือนใจ  คลังภูเขียว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 4.  นายสมเกียรติ  สมุติรัมย์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
 5.  นายปฏิพัทธ์  ปักเคเต   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
 6.  นางพรรัตน์  ปัตเทนานัง  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
 7.  นายสวาสดิ์  ด านอก   หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ / เลขานุการ 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาให้พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ  ได้รับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ  และศักยภาพด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยค านึงถึงงบประมาณ  ความ
เหมาะสม  และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที ่          เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563    

 

       

( นายสาคร  อันทามา ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ 

 

 


