
 
ผลการด าเนินงานปรับปรุงข้อบกพร่อง 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น ได้คะแนน ๘๕.๒๐ 
ได้ระดับ A ผ่านการประเมิน รายละเอียดดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะ 
๑.ด้าน IIT พบว่า คะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา มีค่าต่ าสุด เท่ากับ ๘๒.๒๖ ซึ่งหน่วยงาน
ต้องท าข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน จัดท าหลักเกณฑ์ในการให้บุคลากรไปอบรม 
หรือศึกษาต่อย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จัดท า
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการประเมิน การ
เลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม และท่ัวถึง 
 ๒.ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าต่ าสุด เท่ากับ ๖๗.๘๘ ซึ่ง
หน่วยงานต้องมีมาตรฐานการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (๐ne stop servive) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ๓.ด้าน QIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ าสุด เท่ากับ ๙๕ ซึ่งหน่วยงานต้อง
จัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่
จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E-service ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นได้ปรับปรุงการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ของส านักงาน ปปช. 
เป็นดังนี้ 
  ๑.ด้าน IIT  

-หน่วยงานได้จัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาชัดเจน 
-จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างเป็นธรรม 
-จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดตามประกาศนโยบายหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
-จัดท าประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับผลการประเมินใน

ระดับดีเด่น พร้อมมอบเกียรติบัตรแสดงการเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



๒.ด้าน EIT  
 -หน่วยงานจัดท าประกาศมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ  
 -หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์และ Fackbook ประจ าหน่วยงาน เพ่ือ

ปรับปรุงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆใน เว็บไซต์และ Fackbook ประจ าหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบันและตอบค าถามข้อ
สงสัยกรณีท่ีม ี    ผู้สอบถามปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

๓. ด้าน OIT 
 -หน่วยงานได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นและมีช่องบริการร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อ

หน่วยงาน เพ่ือรองรับการบริหารจากประชาชน  
-หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์และ Fackbook ประจ าหน่วยงาน เพ่ือ

ปรับปรุงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆใน เว็บไซต์และ Fackbook ประจ าหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบันและตอบค าถามข้อ
สงสัยกรณีท่ีม ี ผู้สอบถามปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

























                                        
ส่วนที่ ๑  

                                 หลักการและเหตผุล 
๑.หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.๑. การเปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือ
แสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ระบุดังนี้ 
“ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม ่จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ในส่วนที่ ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

 
 
 



 

๒ 
 

 ข้อ  ๒๖๔  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  
คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ข้อ  ๒๖๗  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  ๕  ด้าน  ได้แก่ 
  (๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  
ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
            (๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง   
  (๓)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน     เช่น  
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เป็นต้น 
  (๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ  ปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์ สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
           (๕)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
 ข้อ  ๒๖๘   ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 
    (๑)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดังนี้ 

   (ก) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
         (ข) ประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   (๒)  การด าเนินการพัฒนา  ให้กระท าดังนี้ 
         (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้อง ได้รับการพัฒนา  
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  เป็นต้น 

(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน    หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

(๓) การติดตามและประเมินผล  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการ
ประเมินผลการพัฒนา  เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 ข้อ  ๒๖๙  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

๓ 
   ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล นั้น 
                   เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง     
๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝ่ายการเมือง  และ
พนักงานจ้างการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพ้ืนที่  และระดับ
สากล  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  โดย
ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้  และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
คือ  ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากที่สุด  ซึ่งท าให้แนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  บุคลากร หรือพนักงานส่วนต าบล  จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ปัจจัยดังกล่าว  เพราะบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร  ดังนั้น  บุคลากรจึงต้องเป็นบุคลคลที่มีความรู้  
ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการ  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  ด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  โดยต้องอาศัยกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)  
ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม  ของบุคลากรองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย  และมีมาตรฐานของการให้บริการประชาชนทุก ๆ ด้าน  
รวมทั้งเป็นการเพ่ิมทกัษะ  ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การปกครอง  และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และเพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมืองและพนักงานจ้าง 
 

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











  
๘ 

ส่วนที่ ๓   
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 

 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่

ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
๑. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๖. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
๗. หลักสูตรนักบริหารท้องถิ่น 
๘. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
๙. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
๑๑. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
๑๒. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
๑๔. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
๑๕. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
๑๖. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๗. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑๘. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
๑๙. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
๒๐. หลักสูตรนายช่างโยธา 
๒๑. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
๒๒. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
๒๓. หลักสูตรนักบริหารงานส่งเสริมการเกษตร 
๒๔. หลักสูตรพนักงานส่วนต าบลตามสายงาน 
๒๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 

 
 
 
 
 



  
๙ 

๒. วิธีการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  จะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  

การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  และการศึกษาดูงาน   
เป็นต้น  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการ
ร่วมกับเอกชน เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชน
เป็นผู้ด าเนินการ   หรือองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น 
การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ 
ดังนี้ คือ 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
๓) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔) การฝึกอบรม 
๕) การดูงาน 
๖) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
๑. การพัฒนาผู้บริหาร 

๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอ่ืนจัด
อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

    ๑.๒ การศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย ๒ ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส 
    ๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  ๒. การพัฒนาสมาชิกสภา อบต. 

๒.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอ่ืนจัด
อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     ๒.๒ การศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย ๒ ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส 
     ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

๓. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 
๓.๑ จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม  เข้าร่วมสัมมนาและทัศน

ศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ตามแต่โอกาส 
๓.๒ เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และ

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 

        ๓.๓ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  ๔. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 

๔.๑ การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่
ภายใต้การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 

๔.๒ การปฐมนิเทศ  แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสาย
งานใหม่ 
      ๔.๓  การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓-๔ เดือน/ 
ครั้ง เพื่อให้ มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน 



๑๐

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถุประสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน) (จ านวนคน) (จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอืน่

๑ หลักสูตรเกีย่วกบันายก อบต.หรือหลัก เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ ๑ ๑
สูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี ได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิง่ขึน้

๒ หลักสูตรเกีย่วกบัรองนายก อบต.หรือ เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานของรอง รองนายก อบต. ได้รับการฝึก ๑ ๒ ๒
หลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี อบรม/พฒันาความรู้ ๑ คร้ัง/ปี

ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิง่ขึน้

๓ หลักสูตรเกีย่วกบัเลขานุการนายก อบต.เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานของเลขาเลขานุการนายก อบต.ได้รับการ ๑ ๑ ๑
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ท างานมากยิง่ขึน้

๔ หลักสูตรเกีย่วกบัประธาน/รองประธาน เพื่อพฒันาระบบท างานของประธานสภาประธานสภาหรือรองประธานสภา ๒ ๒ ๒
สภา อบต.หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง หรือรองประธานสภา ให้มีความรู้ ทักษะได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

ความรู้และความเข้าใจในการท างานมาก
ยิง่ขึน้

(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
สว่นที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งกระเต็น  อ าเภอหนองก่ี   จงัหวัดบรุรีมัย์
๑.  แนวทางการพัฒนาบคุลากรคณะผู้บรหิาร  และสมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

ลักษณะการฝึกอบรม



๑๑

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถุประสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน)(จ านวนคน)(จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอืน่

๕ หลักสูตรเกีย่วกบัสมาชิกสภาอบต.หรือหลักเพื่อพฒันาระบบการท างานของ ส.อบต สมาชิก อบต.ได้รับการฝึกอบรม ๑๓ ๑๓ ๑๓
สูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ๑ คร้ัง/ปี

ท างานมากยิง่ขึน้
๖ หลักสูตรเกีย่วกบัเลนุการสภาอบต.หรือ เพื่อพฒันาระบบการท างานของเลขานุการเลขานุการ สภา อบต.ได้เข้ารับ ๑ ๑ ๑ /

หลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง สภา อบต. ให้มีทักษะ ความรู้และความ อบรมอย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี
เข้าใจในการท างานมากยิง่ขึน้

ปีงบประมาณที่พฒันา ลักษณะการฝึกอบรม/พฒันา

(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งกระเต็น อ าเภอหนองก่ี จงัหวัดบรุรีมัย์

๑.  แนวทางการพัฒนาบคุลากรคณะผู้บรหิารและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

สว่นที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา



๑๒

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถุประสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน)(จ านวนคน)(จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอืน่

๑ หลักสูตรเกีย่วกบั ปลัด อบต. หรือหลัก เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานของปลัดปลัด อบต.ได้รับการฝึกอบรม ๑ ๑ ๑ /
สูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง อบต.ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจ ๑ คร้ัง/ปี

ในการบริหารงานมากยิง่ขึน้
๒ หลักสูตรเกีย่วกบั รองปลัด อบต.หรือ เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานของหัวหน้าผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วน ๑ ๑ ๑ /

หลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ส่วนงานแต่ละส่วน ได้มีความรู้ ทักษะ ได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
ความเข้าใจ ในการบริหารงาน ในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิง่ขึน้

๓ หลักสูตรเกีย่วกบัผู้อ านวยการกองคลัง/ เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วน ๑ ๑ ๑ /
หรือหลักสูตรอืน่ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับได้รับการฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี
ที่เกีย่วข้อง แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้

ดียิง่ขึน้

๔ หลักสูตรเกีย่วกบัผู้อ านวยการกองช่าง/ เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
หรือหลักสูตรอืน่ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี
ที่เกีย่วข้อง แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้

ดียิง่ขึน้

ปีงบประมาณที่พฒันา ลักษณะการฝึกอบรม/พฒันา

(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งกระเต็น   อ าเภอหนองก่ี   จงัหวัดบรุรีมัย์

๒.  แนวทางการพฒันาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น

สว่นที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา



๑๓

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถุประสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน)(จ านวนคน)(จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอืน่

๕ หลักสูตรเกีย่วกบัหัวหน้าส านักงานปลัด เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๖ หลักสูตรเกีย่วกบัผู้อ านวยการกอง เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
การศึกษาฯหรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๗ หลักสูตรเกีย่วกบันักวเิคราะห์นโยบาย เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
และแผนหรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๘ หลักสูตรเกีย่วกบันักจัดการงานทั่วไป เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๙ หลักสูตรการบันทึกข้อมูลหรือหลักสูตร เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
อืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

สว่นที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งกระเต็น   อ าเภอหนองก่ี   จงัหวัดบรุรีมัย์
๒.  แนวทางการพฒันาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น

ลักษณะการฝึกอบรม/พฒันาปีงบประมาณที่พฒันา



๑๔

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถุประสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน)(จ านวนคน)(จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอืน่

๑๐ หลักสูตรเกีย่วกบัเจ้าพนักงาน เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
ธรุการหรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๑๑ หลักสูตรเกีย่วกบัเจ้าพนักงานป้องกนัและเพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอืน่ที่ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี
เกีย่วข้อง แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้

ดียิง่ขึน้
๑๒ หลักสูตรเกีย่วกบัเจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานเพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /

จัดเกบ็รายได้หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี
เกีย่วข้อง แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้

ดียิง่ขึน้
๑๓ หลักสูตรเกีย่วกบัเจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานเพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /

พสัดุหรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี
แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

สว่นที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งกระเต็น   อ าเภอหนองก่ี   จงัหวัดบรุรีมัย์
๒.  แนวทางการพฒันาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น

ปีงบประมาณที่พฒันา ลักษณะการฝึกอบรม/พฒันา



๑๕

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถุประสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน)(จ านวนคน)(จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอืน่

๑๔ หลักสูตรเกีย่วกบันายช่างโยธา เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๑๕ หลักสูตรเกีย่วกบันายช่างไฟฟา้ เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๑๕ หลักสูตรเกีย่วกบันักพฒันาชุมชน เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๑๖ หลักสูตรเกีย่วกบันักทรัพยากรบุคคล เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๑๗ หลักสูตรเกีย่วกบันักวชิาการเงิน เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
และบัญชีหรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

สว่นที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

ปีงบประมาณที่พฒันา ลักษณะการฝึกอบรม/พฒันา

(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งกระเต็น   อ าเภอหนองก่ี   จงัหวัดบรุรีมัย์

๒.  แนวทางการพฒันาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น



๑๖

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา วตัถุประสงค์ การด าเนินการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ อบต.ด าเนิน ส่งฝึกอบรมกบั
(จ านวนคน)(จ านวนคน)(จ านวนคน) การเอง หน่วยงานอืน่

๑๘ หลักสูตรเกีย่วกบัครูหรือหลักสูตรอืน่ที่ เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ /
เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

หลักสูตรเกีย่วกบัสายงานของพนักงาน เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก
ส่วนต าบลหรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๑๙ หลักสูตรเกีย่วกบัพนักงานจ้าง เพื่อพฒันา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจพนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ / /
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับอบรม ๑ คร้ัง/ปี

แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิง่ขึน้

๒๐ การส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม/ เพื่อสนับสนุนการพฒันาศักยภาพของ พนักงานส่วนต าบล ได้รับการฝึก ๑ ๑ ๑ / /
ศึกษาดูงานทั่วไปที่เกีย่วข้องกบัการพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ให้มีศักยภาพยิง่ขึน้และอบรม ๑ คร้ัง/ปี

บุคลากรและพฒันาท้องถิน่ สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมา
พฒันาท้องถิน่

ผู้รับผิดชอบงานตามสายงานที่ไม่ได้ระบุไว้

ปีงบประมาณที่พฒันา ลักษณะการฝึกอบรม/พฒันา

(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งกระเต็น   อ าเภอหนองก่ี   จงัหวัดบรุรีมัย์

๒.  แนวทางการพฒันาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น

สว่นที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา



๑๗

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๐

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรือหลัก ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
สูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต.หรือ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานกุารนายก อบต. ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รองประธาน ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
สภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาอบต.หรือหลัก ๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
สูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเลนกุารสภาอบต.หรือ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)

ส่วนที ่๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบรีุรัมย์
๑.  แนวทางการพัฒนาบคุลากรคณะผู้บริหารและสมาชกิสภา อบต.



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัด อบต. หรือหลัก ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
สูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับ รองปลัด อบต. หรือหลักสูตร ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลัง ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองช่าง ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับหวัหนา้ส านกัปลัด ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗ หลักสูตรเจ้าหนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนกัทรัพยากรบคุคล ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๙ หลักสูตรนกัจัดการงานท่ัวไป ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่บนัทึ่กข้อมูล ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)

๒.  แนวทางการพัฒนาบคุลากร พนกังานส่วนต าบล พนกังานจ้าง

๑๘
ส่วนที ่๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา

(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนต าบลงบประมาณ  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบรีุรัมย์



๑๙

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนกัวิชาการเงินและบญัชี ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนกังาน ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนกังาน ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
พัสดุหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างไฟฟ้า ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนกังานปอ้งกันและบรร ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
เทาสาธารณภยัหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับครู ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๗ หลักสูตรนกัพัฒนาชุมชน ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับพนกังานจ้างแต่ละต าแหนง่ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๙ การส่งเสริมการสนบัสนนุการฝึกอบรม/ศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
ดูงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบคุลากรและ
และพัฒนาท้องถิ่น

๒.  แนวทางการพัฒนาบคุลากร พนกังานส่วนต าบล พนกังานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบรีุรัมย์

งบประมาณ (บาท)

ส่วนที ่๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๐ หลักสูตรเจ้าพนกังานธุรการ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ข้อบญัญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑,๐๐๒,๒๐๐ ๑,๐๐๒,๒๐๐ ๑,๐๐๒,๒๐๐

หมายเหตุ: งบประมาณอาจมีการเปล่ียนแปลงตามหลักสูตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบรีุรัมย์

ส่วนที ่๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

๒.  แนวทางการพัฒนาบคุลากร พนกังานส่วนต าบล พนกังานจ้าง

รวม

งบประมาณ (บาท)

๒๐



 

๒๑ 
ส่วนที่ ๖ 

 การติดตามประเมินผล 
 

๑.องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
             ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งกระเต็น ประกอบด้วย  
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                        กรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน                      กรรมการ 
๔. หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.     เลขานุการ 
๕.  นักทรัพยากรบุคคล                  ผูช้่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนด

วิธีการติดตามประเมินผล   ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง  แล้วเสนอผล
การติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

๑. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมิน 
ผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

๒. การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

๒. มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่น

เป็นประจ าทุกปี   โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน  เช่น     

การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 
 
 
 
 



 

๒๒ 
๓. มาตรการด าเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  
ครั้ง  ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจาก
ที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 

๔. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจ้าง         
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้าง ดังนี้ 
๑. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  จะพึงปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรมความ  
๒. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  จะพึงปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  จะพึงปฏิบัติหน้าที่

ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  จะพึงปฏิบัติหน้าที่การ

ใช้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๕. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  จะพึงปฏิบัติหน้าที่การ

ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
๖. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น จะพึงปฏิบัติหน้าที่การ

ใช้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น จะพึงปฏิบัติหน้าที่ ยึด

มั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น จะพึงปฏิบัติหน้าที่ ยึด

มั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 
 
 
 
 



 

๒๓ 
 

๕. บทสรุป 
 

การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย  ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมาย  และการถ่ายโอน 
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า   และภารกิจบางประการที่ไม่
มีความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ   หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ  ให้สอดคล้อง
กับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
    ภาคผนวก 

 
 

 



 

ส าเนา 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ 

วันที ่ ๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 

*********** 

ผู้มาประชุม 

ล าดั
บท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าiแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑ นายบุญธรรม นนตานอก นายก อบต./ประธานกรรมการ บุญธรรม นนตานอก  
๒ นางอิสสริยา จิตสุภาพ ปลัด อบต. /กรรมการ อิสสริยา จิตสุภาพ  
๓ นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง/กรรมการ ปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ  
๔ นางอรพิมพ์  เขียนใหม่ ผู้อ านวยการกองคลัง/กรรมการ อรพิมพ์ เขียนนอก  
๕ นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา/กรรมการ วิราวรรณ หงส์ธัมรงค์  
๖ นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม/กรรมการ รุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์  
๗ นายชัยณรงค์ มณีบู่ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร /กรรมการ ชัยณรงค์ มณีบู่  
๘ นายนราธิป สิทธิสุธี หัวหน้าส านักปลัด/กรรมการและเลขานุการ นราธิป สิทธิสุธี  
๙ นางสาวสายใจ เสือชุมแสง นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ช่วยเลขานุการ สายใจ เสือชุมแสง  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-ไม่มี- 

เริ่มประชุมเวลา  1๓.๓0  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมกันแล้ว  นายบุญธรรม นนตานอก  ซึ่งท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นที่   ๒๔๓/2560 เรื่อง

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนต าบล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 2563 ลงวันที่ ๔ กันยายน  
๒๕๖๐  ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบแล้ว  
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลซึ่งทาง
ฝ่ายเลขาจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
      -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องการพิจารณาแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบ 
ประมาณพ.ศ. 2561-2563 



 
 
                           -๒- 
 

ประธานฯ  ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  หมวดที่ 
12 ส่วนที่ 3การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ
ที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งมีระยะเวลา  ๓  ปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เชิญทางเลขานุการชี้แจงครับ 

 
เลขานุการ  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในส่วนที่ ๓การพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล  ข้อ  ๒๖๔ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๒๗๑  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
๑.  หลักการและเหตุผล 
๒.  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๓.  หลักสูตรการพัฒนา 
๔.  วธิีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
๕.  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
๖.  การติดตามและประเมินผล 
ข้อ  ๒๖๗การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  ๕ด้าน  ได้แก่ 
(๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  
สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
(๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  
งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีดงานด้านช่าง   
(๓)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชนเช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การ
ประสานงาน เป็นต้น 
(๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น 
มนุษยส์ัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น 
(๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข  
 



 
 
 
                  -๓- 

    ข้อ  ๒๖๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 
     (๑)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดังนี้ 

(ก) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึง 
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนา
ด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
(ข) ประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   (๒)  การด าเนินการพัฒนา  ให้กระท าดังนี้ 
(ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็น
ในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  
การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มี
การพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การ
ฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  เป็นต้น 
(ข)  วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการ
เพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน    หรือว่าจ้างองค์กร
เอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
(๓) การติดตามและประเมินผล  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่าง
ใกล้ชิด และให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่า
ผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 

ประธานฯ  จากที่เลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดมีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติม
อะไรอีกไหมครับ (-ไม่มี-)  เมื่อไม่มี  ผมขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที ่ก.อบต. ก าหนด(เอกสารแนบ) 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 

ประธาน ฯ    ตามท่ีท่านคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนา 
                                          พนักงานส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-2563ผมขอสรุป  ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
3. การมอบหมายงาน  หรือการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. การฝึกอบรม   
5. การศึกษา  หรือดูงาน 
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือสัมมนา 
 



 
 
 
 
            -๔- 
 
ส าหรับหลักสูตรการพัฒนา  ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ส่วนราชการอ่ืนที่จัดการฝึกอบรมตามต าแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง  ซึ่งในแต่ละปีอาจต้องมีการ
ปรับปรุงแผนตามความเหมาะสมเพ่ือให้การพัฒนาเกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
     -ไม่มี- 
 
 

ปิดประชุมเวลา  1๕.00  น.    
   
 

     ลงชื่อ                              ผู้จด/บันทึกการประชุม 
           (นางสาวสายใจ  เสือชุมแสง) 

              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 

ลงชื่อ                                ประธานกรรมการ 
            (นายบุญธรรม  นนตานอก)  
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
 
 
 
 




















