
 

 

 
 

 

 

Human Development Planning 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา   

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูม ิ

                 
 



 

คํานํา 

 

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององคการบริหารสวนตําบล     

ภูแลนคา ฉบับนี้  จัดทําข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนอัตรากําลัง  ๓  ป ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  

โดยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ  เพื่อรวบรวมขอมูลจากทุกสวน

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ซ่ึงทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามาใชในการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เปนระบบ  ไดแก  การวิเคราะหภาระงานเพื่อประกอบการ

วิเคราะหอัตรากําลัง  การสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดจนขอสรุป

จากการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม 

           

คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา หวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จะเปนบุคคลที่มี

คุณภาพ เปนที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสรางผลงานที่ดีมีมาตรฐานใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคาได  จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  ไว ณ ที่นี้ 

 

 

         

 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

         หนา 
 

สวนท่ี ๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 
 

สวนท่ี ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย          ๗ 
 

สวนท่ี ๓  หลักสูตรการพัฒนา           ๑๓ 
 

สวนท่ี ๔  วธิกีารพัฒนาและระยะเวลาดําเนนิการพัฒนา        ๑๕ 
 

สวนท่ี ๕  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา         ๒๕ 
 

สวนท่ี ๖  การตดิตามและประเมินผล          ๒๗ 

 

 

             

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวการณเปลี่ยนแปลง 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการ

บรหิารจัดการยุคใหม  ผูนําหรอืผูบรหิารองคการตางๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว

ในรูปแบบตางๆ    โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  

วธิกีารทํางาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม ๆ   และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ   

ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบรหิารความรูภายในองคการ    เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนา

ความรู  ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับ

องคการไดอยางเหมาะสม 

๑.๒  พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารจัดการบานเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 

๒๕๔๖ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู

อยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตอง

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ    สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน

สังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสทิธภิาพและมีการเรียนรูรวมกัน   ทัง้นี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัตริาชการ

ของสวนราชการใหสอดคลองกับการบรหิารราชการใหเกดิผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบรหิารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเช่ียวชาญใหเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของ

ตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้

จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคตเิดมิเสยีใหม    จากการที่ยดึแนวความคิดวาตองปฏิบัตงิานตามระเบียบแบบ

แผนที่วางไว   ตัง้แตอดตีจนตอเนื่องถงึปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและ

นํามาปรับใชกับการปฏิบัตริาชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวน

ราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมี

แนวทางปฏิบัตดิังนี้ 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 

 



 

- ๒ – 

 

 ๒.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 ๓.  ตองมีการสงเสรมิและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามี

ความสามารถ ในการปฏิบัตหินาที่ใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

 ๔.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 

เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัตริาชการรวมกันใหเกดิประสทิธภิาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูม ิ

  ตาม คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การ

บรหิารงานบุคคล  สวนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการ

พัฒนาพนักงานสวนตําบล   กอนมอบหมายใหปฏิบัตหินาที่  โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา  ๕  ดาน  ดังนี้ 

  ๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัตงิาน 

  ๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 

  ๓.  ดานการบริหาร 

  ๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 

  ๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 

  เพื่อใหเปนไปตามประกาศพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและ

เงื่อนไขการบรหิารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ขอ ๒๖๙ - 

๒๗๕  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาข้ึน  โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป และแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาบุคลากร ๓ ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององคการบริหารสวนตําบล   

ภูแลนคา  และจัดทําใหครอบคลุมถงึบุคลากร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคา 

๑.๔  การวเิคราะหบุคลากร 

การวเิคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวเิคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการ

วเิคราะหแบบเดยีวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กําหนดไว เพื่อใหการอานผลการวเิคราะหเปนไปในทางเดยีวกันและเขาใจไดงาย 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑.  มเีจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง 

     ชัดเจน สามารถปฏบัิตงิานไดสะดวกรวดเร็ว  

     ทันตอเหตุการณ 

๒.  มกีารกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 

     ปฏบัิต ิ

๓.  สงเสริมใหมกีารใชระบบสารสนเทศ และ IT  

     ใหทันสมัยอยูเสมอ  

๔.  มจํีานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏบัิตงิาน 

๕.  มกีารพัฒนาศกึษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

๑.  การปฏบัิตงิานภายในสวนราชการและระหวางภาคสวน 

     ราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 

๒.  เจาหนาท่ีผูปฏบัิตงิานยังขาดความรูท่ีเปนระบบ  

     และเหมาะสมกับการปฏบัิตงิาน 

๓.  เจาหนาท่ีมคีวามตระหนักในหนาท่ีและความ  

     รับผดิชอบตองานท่ีปฏบัิตคิอนขางนอย 

๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด  

     รวมถงึคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   

     และขวญักําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและ 

     เจาหนาท่ีทุมเทกําลังกายและความคิดในการ 

     ปฏบัิตงิาน 

๕.  ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี   

๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน 

๓. บุคลากรมีถิน่ที่อยูกระจายทั่วเขต  อบต. ทําให

รูสภาพพื้นที่ ทัศนคตขิองประชาชนไดด ี

๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปรญิญาตรี

ปรญิญาโทเพ่ิมข้ึน 

๑.  ระเบยีบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัตงิาน 

๒.  กระแสความนยิมของตางชาตมีิผลกระทบตอ 

     คุณภาพชีวติของประชาชน 

๓.  มีความกาวหนาในวงแคบ 

๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสู

ปญหาเศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
 

การวเิคราะหในระดับองคกร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายทีท่ํางาน 

๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 

๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 

๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปรญิญาตร ี

๕. ผูบรหิารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ

ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดด ี

๖. มีระบบบรหิารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตอืรอืรน 

๒. มีภาระหนี้สนิทําใหทํางานไมเต็มที ่

๓. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวชิาชีพ 

๔. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรอืไมมี  เชน  นักวชิาการ

เกษตร  นักวชิาการสาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการ

สาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ  

 ๖. ขอมูลเอกสารตาง ๆสําหรับใชอางอิงและปฏิบัตมีิ

ไมครบถวน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการ

แขงขัน 

๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสรมิการ    

     ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 

     สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลย ี

     สารสนเทศ 

๓.  อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ

ประเทศ 

๔.  ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก

ความสัมพันธแบบ เครอืญาต ิในชุมชน การ

ดําเนนิการทางวนิัยเปนไปไดยากมักกระทบกลุม

ญาตพ่ีินอง   

 ๒. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงาน

ความรูที่มีจํากดัทําใหตองเพ่ิมพูนความรูให

หลากหลายจงึจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจของ

องคการบรหิารสวนตําบล       

 ๓. งบประมาณนอยเม่ือเปรยีบเทียบกับพื้นที่        

จํานวนประชากร   และภารกจิ    

 



- ๕ - 

 
การวเิคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร 

 

โครงสรางปจจุบัน 

 

 
     

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จะเปนการพัฒนาโดยให

ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด   โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่มี

คุณภาพ  มีคณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และ

ประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง 

โครงสรางการพัฒนาบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบล ภูแลนคาที่จะปรับปรุงจงึเปนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองคการบรหิารสวนตําบล 

หัวหนาหนวยงาน

จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัตงิานมีความรู

เขาใจงานที่ทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบยีบแลว 

รายงาน 

นายกองคการบริหารสวน

ทํางานตามคําสั่ง 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม

ยุทธศาสตรได 

สั่งการ/วางแผน/วนิจิฉัย 

 

   
 
 
ประเมินผล 
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วสัิยทัศนการบริหารงานบุคคล 

 

   “ภายในป ๒๕๖๓  บุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  จะมีความกาวหนา

ม่ันคงในชีวติ  มีความรูความสามารถ  มีความชํานาญการในหนาที่  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบรกิารประชาชน 

และประชาชนตองไดรับความพึงพอใจในการใหบรกิารของเจาหนาที่ ” 

 
 
 
 
 
 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหนาหนวยงานจัดทํา

แผน ควบคุมกํากับดูแล

สนับสนุน 

ผูปฏิบัตงิานมีความรู

เขาใจงานที่ทํา 

สงเสรมิ/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรม

ควบคุมตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ตดิตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



สวนที่ ๒ 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 

๒.๑  วัตถุประสงค 

 ๑.  เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 ๒.  เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด   และการพัฒนา

ตนเอง  

               ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 ๓.  เพื่อใหบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ปฏิบัตงิานอยางมีประสทิธภิาพและ 

               ประสทิธผิลมากที่สุด 

 ๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัตงิานดังนี้ 

  ๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัตงิาน 

  ๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง   

  ๓.  ดานการบริหาร 

  ๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 

  ๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 

 

๒.๒   เปาหมายของการพัฒนา 

 ๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ประกอบดวย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คณะผูบรหิาร 

๑.๒  การพัฒนาสมาชิกทองถิ่น  สภาองคการบรหิารสวนตําบล 

๑.๓  การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานสวนตําบล  

๑.๔  การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานจาง 

    ๑.๕  การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในการสงเสรมิใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่

สูงข้ึน 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  บุคลากรในสังกัดองคกรบริหารสวนตําบลภูแลนคาทุกคนที่ไดเขารับการพัฒนา การ

เพ่ิมพูนความรู ทักษะคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัตงิาน  สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชน

ในการปฏิบัตงิานเพื่อบรกิารประชาชนไดอยางมีประสทิธภิาพตามแนวทางการบรหิารกิจกรรมบานเมือง

ที่ดี 
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วัตถุประสงคและ

เปาหมาย 
แผนงาน/โครงการ วธิกีาร 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ หมายเหต ุ

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล

ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ 

ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 

๑. สงเสรมิและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะ

การฝกอบรมจะทําใหเกดิการแลกเปลี่ยนความรู

ประสบการณ และทัศนคตทิี่ดมีีประโยชนตอการ

ปฏิบัตงิาน โดยใชหลักสูตร  ดังนี้ 

 -  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 

-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 

-   ดานการบริหาร 

-   ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

๒. สงเสรมิและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษา

ตออยางเต็มที่ โดยการอนุญาตให ศึกษาตอ และสงเสริม

ใหเพ่ิมพูนความรูในการทํางานตลอดเวลา 

 

๓. สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง สมาชิก อบต. ผูบรหิาร และประชาชน ไดมี

โอกาสทัศนศกึษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมี

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ดําเนนิการเองหรอืรวมกับ

หนวยงานอ่ืนโดยวธิีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนเิทศ 

-  ฝกอบรม 

-  ศึกษาดูงาน 

-  ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให

คําปรกึษา และอ่ืน ๆ 

-  ใหศกึษาตอระดับ

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท 

และหลักสูตรตามสายงาน

ทีป่ฏิบัต ิ

 

ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. 

๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาม

ขอบัญญัต ิ

อบต.ภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

-ไมสนับสนุน

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ใหเวลาไปศึกษา

ตอในชวงเย็นหรอื

วันเสาร-อาทติย 
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วัตถุประสงคและ

เปาหมาย 
แผนงาน/โครงการ วธิกีาร ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหต ุ

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล

ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ 

ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม 

๑. สงเสรมิจรยิธรรมเพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงาน

จาง  มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 

๒. การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจรยิธรรมของ

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ

เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 

๔. มีการพัฒนาจติสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดม่ัน

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ

เปนประมุข  วางตวัเปนการทางการเมือง 

 

 

 

ดําเนนิการเองหรอืรวมกับ

หนวยงานอ่ืนโดยวธิีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนเิทศ 

-  ฝกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให

คําปรกึษา และอ่ืน ๆ  

-  วางมาตรการจูงใจและ

ลงโทษ 

ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. 

๒๕๖๓  

 

ตาม

ขอบัญญัต ิ

อบต.ภูแลนคา 
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วัตถุประสงคและ

เปาหมาย 
แผนงาน/โครงการ วธิกีาร ระยะเวลาดําเนนิการ งบประมาณ หมายเหต ุ

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล

ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ

พัฒนาภายในระยะเวลา ๑ 

ป 

การพัฒนาดานอ่ืน ๆ  

๑.  สงเสรมิใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดข้ันตอน

ในการทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และ

สามารถใหบรกิารประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัตงิาน และ

เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 

๓.  สงเสรมิใหมีการดําเนนิกจิกรรม ๕ ส  

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนนิการเองหรอืรวมกับ

หนวยงานอ่ืนโดยวธิีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนเิทศ 

-  ฝกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ให

คําปรกึษา และอ่ืน ๆ  

-  ปรับปรุงสถานที่ทํางาน 

และสถานที่บริการ

ประชาชน 

ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. 

๒๕๖๓  

 

 

ตาม

ขอบัญญัต ิ

อบต.ภูแลนคา 

 



- ๑๑ - 

กรอบแนวความคดิแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
  องคประกอบ ๑                      องคประกอบ ๒                        องคประกอบ ๓              องคประกอบ ๔             องคประกอบ ๕ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ บุคลากร 
มจีติสํานึกพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง   
มสีมรรถนะ 
ท่ีสามารถ 
ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรของ 
อบต.ภูแลนคาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ  และ
มสีมรรถนะท่ี
สามารถขับเคล่ือน
ภารกิจของ อบต.  
ภูแลนคาไดอยางมี
ประสิทธิผล” 

 

๓.๑ บุคลากรเกงคิด 
(รูวธีิคดิ คดิเปน มี
จติสํานึกท่ีดี และ

มุงมั่นท่ีจะเปนคนดี) 

๓.๒ บุคลากรเกงคน 
(เขาใจตนเอง เขาใจ

คนอื่น รูวธีิทํางานและ
อยูรวมกับคนอื่นอยาง
มคีวามสุข และมุงมั่น

ท่ีจะรักคนอื่น รัก
องคกร) 

๓.๓ บุคลากรเกงงาน 
(มคีวามรูและทักษะใน

การบรหิารและ
ปฏบัิติงานไดอยางมี

ประสิทธิผล) 

๒.๑ พัฒนาสมรรถนะจําเปนพื้นฐาน (Intrinsic 
Competency) 

๑. ทรัพยากรท่ีใช 

(Input) 

๒. กิจกรรม 

(Process) 

๓. ผลผลิต 

(Output) 

๔. ผลลัพธ 

(Outcome) 

๕. ผลลัพธสุดทาย 
(End Outcome) 

๑.๑ บุคลากรท่ีรับ 

ผิดชอบดานตางๆ 

(Man) 

๑.๒ งบประมาณท่ีใช

ในกิจกรรมตางๆ 

(Budget) 

๑.๓ เวลาท่ีใชเพื่อ

ดําเนินกิจกรรม 

ตางๆ (Time) 

๑.๔ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีใช 

(Innovation and 

Technology) 

๒.๓ พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลัก
หนวยงาน (Routine-Oriented Competency) 

๕.๑ ประชาชน
เชื่อมั่นและศรัทธา 
ในการบริหารงาน  

 
 
 
 

๕.๒ ไดรับความ
รวมมอืในการ
บริหารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

๕.๓ สูการพัฒนาท่ี
ยั่งยนื 

 

๒.๒ พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร 
(Strategy-Oriented Competency) 

๒.๔ พัฒนาโดยวิธีเริ่มจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกวาวธีิเริ่มจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 

๒.๕ ศกึษาแนวโนมปญหาและนวัตกรรม
เพื่อใหปรับตัวเขากับสถานการณในอนาคตได 

(Proactive Personnel Development Plan) 

     องคประกอบดานการขับเคลื่อน (Driving Force Factors)      องคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิที่เกดิจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 

๒.๖ กลไกขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากร 
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 



 

 
 
 



- ๑๒ - 

 
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดเีดนเปนประจําทุกป    

โดยมีประกาศเกยีรตคุิณและเงินหรอืของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 

   ๑.๒  มนุษยสัมพันธที่ดตีอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

    ๑.๓  การรักษาวนิัย ไมมีขอรองเรยีนเรื่องทุจริต ประพฤตมิิชอบหรอืผิด

ศลีธรรม 

   ๑.๔  การอุทศิตนเสยีสละเพื่องานและสวนรวม 

   ๒.  จัดใหมีสมุดลงช่ือเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 

๓.  จัดกจิกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน 

การจัดกจิกรรมพัฒนาที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสังสรรค  เปนตน 

 

มาตรการดําเนนิการทางวนิัย  

๑.  มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาช้ันตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิด

วนิัยไมรายแรงไดในข้ันวากลาวตักเตอืน  แลวเสนอใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  และนายกองคการ

บรหิารสวนตําบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ  

๓  ครัง้  ยกเวนการกระทําผิดวนิัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คอื  

๒.๑  การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ  

๒.๒  การทุจรติหรอืมีพฤติกรรมเรยีกรองผลประโยชนจากประชาชนที่

นอกเหนอืจากที่กฎหมายหรอืระเบยีบกําหนด  

๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกดิความเสยีหายกับประชาชน

หรอืองคการบริหารสวนตําบล 

๒.๔  การทะเลาะววิาทกันเอง 

  
 
 
 
 

 
 



สวนที่ ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละ

ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรอืหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏบิัตริาชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒ พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไข

เพ่ิมเตมิ (๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๔ พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๕ พระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๖ พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.๗ พระราชบัญญัตวิธิปีฏิบัตริาชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

๑.๙ ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกจิ สังคม การเมืองการปกครอง และการบรหิาราชการ

แผนดนิ 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผดิชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 

๒.๑ พระราชบัญญัตภิาษปีาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒.๒ พระราชบัญญัตภิาษโีรงเรอืนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 

๒.๓ พระราชบัญญัตภิาษบีํารุงทองที ่พ.ศ.๒๕๐๘ 

๒.๔ พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิถึงปจจุบัน 

๒.๕ พระราชบัญญัตขุิดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 

๒.๖ ระเบยีบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัตงิานขององคการบรหิารสวนตําบล ตาม

หนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิถงึปจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

๒. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัตริาชการ 

๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๔. หลักสูตรดานการบรหิาร 



- ๑๔ - 

 

๕. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 

๖. การสงเสรมิการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

๗. การสงเสรมิการศึกษาระดับปรญิญาโท 

๘. การสงเสรมิระบบคุณธรรมจรยิธรรม 

๙.  พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT)  ใหมีประสทิธภิาพ 

๑๐. เทคนคิการบรหิารงานสมัยใหม 

๑๑. มนุษยสัมพันธในองคกร 

๑๒. หลักสูตรดานคุณธรรมและจรยิธรรม 

       ๑๒.๑  การปฏิบัตตินตามประมวลจรยิธรรมของขาราชการ 

       ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัตงิาน 

๑๓. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อการทํางานที่มีประสทิธภิาพ 

 

หมายเหต ุ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถงึหลักสูตรที่สวนราชการหรอืหนวยงานตางๆ จัดข้ึน และมีเนื้อหา 

                   สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน 

              ๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการ 

   เดยีวกันได 

 

 ๔ ประเด็นท่ีตองพัฒนา 

๔.๑  ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใช  

        งาน 

๔.๒  ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 

๔.๓  บรหิารจัดการฐานขอมูลใหเช่ือมโยงทุกสวนราชการ 

๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสทิธภิาพไดมาตรฐาน 

๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัตงิานขาราชการ 

๔.๖  วางแผนบรหิารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 

๔.๗  พัฒนาการกระจายอํานาจ 

๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

   
 

 
 

 



สวนที ่๔ 

วธิกีารพัฒนา และระยะเวลาดําเนนิการพัฒนา 

วธิกีารพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และบุคลากร ขององคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคา กําหนดวธิกีารพัฒนา ตามความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการ โดยใช

วธิดีังนี้ 

                     ๑. วธิกีารดําเนนิการ 

                        ๑.๑ การปฐมนเิทศ 

                        ๑.๒ การฝกอบรม 

                        ๑.๓ การศกึษาหรอืดูงาน 

                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนของ

องคการบรหิารสวนตําบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัตงิาน 

                        ๑.๕ การสอนงาน การใหคําปรกึษา 

   ๑.๖ การมอบหมายงาน 

   ๑.๗ การใหการศกึษา 

 

                    ๒. แนวทางการดําเนนิการ 

                       การดําเนนิการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และบุคลากรของ องคการ

บรหิารสวนตําบลภูแลนคา นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได 

กําหนดแนวทางการดําเนนิการไว  ๓  แนวทาง ดังนี้ 

                       ๒.๑  องคการบรหิารสวนตําบลดําเนนิการเอง 

                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และทองถิ่น

จังหวัดชัยภูมิ เปนผูดําเนนิการโดยองคการบรหิารสวนตําบลจัดสงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม 

                       ๒.๓  สวนราชการหรอืหนวยงานอ่ืนๆ ดําเนนิการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงาน

สวนตําบลขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา เปนผูดําเนนิการ 

                   ๓. ระยะเวลาในการดําเนนิการพัฒนา 

                       ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตัง้แตวันที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถงึวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 
 

 

 

 



- ๑๖ - 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  

                           องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  จงึไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตร

ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตร

ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบรหิาร หลักสูตรดานคุณธรรมและ

จรยิธรรม ตามโครงการตาง ๆ ในสวนที่ ๕ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนนิงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เร่ิมตน 

 

๑.๑  แตงตัง้คณะทํางาน 

๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 

๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเปน 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
       

             การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยราชการอ่ืน 

หรอืวาจางเอกชนดําเนนิการและเลอืกรูปแบบวธิกีารที่  เหมาะสม เชน 

 -  การปฐมนเิทศ 

 -  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 

 -  การฝกอบรม 

 -  การใหทุนการศกึษา 

 -  การดูงาน 

 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 -  ฯลฯ 

๒. การดําเนนิการ/วธิดีําเนนิการ 

 ๓. การติดตามและประเมินผล 
 

จัดใหมีระบบตรวจสอบ ตดิตามและ

ประเมินผล เพื่อใหทราบถงึความความสําเร็จ  

ความรูความสามารถและผลการปฏิบัตงิาน 

ปรับปรุง 



 

- ๑๗ – 

วธิกีารพัฒนา  

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

วธิกีารพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 

ปงบประมาณที่พัฒนา 

๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
อบต. 

ดําเนนิการเอง 

สงฝกอบรมกับ

หนวยงานอื่น 

๑ 

 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรอื

หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของปลัด

อบต. ใหมีทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการบรหิารงานมากย่ิงขึ้น 

ปลัด อบต.   ไดรับการฝกอบรม     

๑ ครัง้/ป   

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

๒ 

 

 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนาสํานัก

ปลัด อบต.หรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ

หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ 

ความรูและความเขาใจในการบรหิารงาน

ในหนาที่ที่รับผดิชอบมากย่ิงขึ้น 

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๓ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการ

กองคลังหรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ

หัวหนาสวน งานแตละสวน ใหมีทักษะ 

ความรู และความเขาใจในการ

บรหิารงานในหนาที่ที่รับผดิชอบมาก

ย่ิงขึ้น 

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 / 

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการ

กองชางหรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ

หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ 

ความรู และความเขาใจในการบรหิารงาน

ในหนาที่ที่รับผดิชอบมากย่ิงขึ้น 

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 / 

 



 

- ๑๘ – 

 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
อบต. 

ดําเนนิการเอง 

สงฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน 

๕ 

 

 

 

หลักสูตรผูบรหิารงานสวัสดกิาร

สังคมหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ

หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ 

ความรู และความเขาใจในการบรหิารงาน

ในหนาที่ที่รับผดิชอบมากย่ิงขึ้น 
 

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๖ 

 

 

 

หลักสูตรผูบรหิารการศกึษาหรอื

หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ

หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ 

ความรู และความเขาใจในการบรหิารงาน

ในหนาที่ที่รับผดิชอบมากย่ิงขึ้น 
 

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๗ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรอื

หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละระดับ

แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัตงิานไดดี

ย่ิงขึ้น  

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๙ – 
 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ๒๕๖๒ 
 ลักษณะการฝกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
อบต. 

ดําเนนิการเอง 

สงฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน 

๘ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวชิาการ

ศกึษาหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน

การปฏิบัตงิานของพนักงานแตละระดับแต

ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 / 

 

 

 

๙ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวเิคราะห

นโยบายและแผนหรอืหลักสูตรอ่ืน

ที่เกี่ยวของ 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน

การปฏิบัตงิานของพนักงานแตละระดับแต

ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงาน

ทั่วไปหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน

การปฏิบัตงิานของพนักงานแตละระดับแต

ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 / 

 
 
 
 
 
 
 



 

- ๒๐ – 
 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
อบต. 

ดําเนนิการเอง 

สงฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน 

๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขใน

การปฏิบัตงิานของพนักงานแตละระดับ

แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัตงิานไดดี

ย่ิงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 / 

 

 

 

๑๒ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน

หรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 / 

 

 

 

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวชิาการ

การเงนิและบัญชหีรอืหลักสูตรอ่ืน

ที่เกี่ยวของ 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 / 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒๑ – 
 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
อบต. 

ดําเนนิการเอง 

สงฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน 

๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน

พัสดุหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 / 

๑๕ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน

จัดเก็บรายไดหรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 / 

 

 

 

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับชางโยธา/นาย

ชางโยธาหรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 / 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

- ๒๒ – 
 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
อบต. 

ดําเนนิการเอง 

สงฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน 

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับชางสํารวจ/นาย

ชางสํารวจหรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 / 

 

 

 

๑๘ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับครูผูดูแลเด็ก 

หรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 / 

 

 

 

๑๙ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับผูดูแลเด็ก        

หรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 / 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒๓ – 
 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนนิการ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ๒๕๖๒ 
ลักษณะการฝกอบรม/

พัฒนา 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
อบต. 

ดําเนนิการเอง 

สงฝกอบรมกับ

หนวยงานอ่ืน 

๒๐ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแต

ละตําแหนงหรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 / 

 

 

 

๒๑ 

 

 

การสงเสรมิระบบคุณธรรม

จรยิธรรม 

 

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

๒๒ 

 

การทําแผนการพัฒนาพนักงาน

สวนตําบลเพื่อการทํางานที่มี

ประสทิธภิาพ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจ

ในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตละ

ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ

ปฏิบัตงิานไดดย่ิีงขึ้น 

 

พนักงานสวนตําบล ไดรับ

ฝกอบรม ๑ ครัง้/ป 

 

 

ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

- ๒๔ – 

 

ระยะเวลาการดําเนนิการพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ลํา 

ดับที ่
โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 

๖๒ 

พ.ย. 

๖๒ 

ธ.ค. 

๖๒ 

ม.ค. 

๖๓ 

ก.พ. 

๖๓ 

ม.ีค. 

๖๓ 

เม.ย. 

๖๓ 

พ.ค. 

๖๓ 

ม.ิย. 

๖๓ 

ก.ค. 

๖๓ 

ส.ค. 

๖๓ 

ก.ย. 

๖๓ หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจําเดอืนผูบรหิาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจําเดือน

กํานันผูใหญบาน 

- 

 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรอืตดิตามการดําเนนิงาน 

 

-              

๓ สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขาอบรมหลักสูตรของกรมสงเสรมิ  

ทุกคน 

งบฯ อบต.   

ภูแลนคา 

             

๔ สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานใน

หนาที่หรอืงานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร 

งบฯ อบต.   

ภูแลนคา 

             

๕ จัดทําโครงการฝกอบรมศกึษาดูงานเพิ่มประสทิธิภาพใหพนักงาน 

สมาชกิ  อบต.   ผูบรหิาร 

งบฯ อบต.   

ภูแลนคา 

             

๖ กําหนดแนวทางปฏิบัตใิหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ 

สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให

พนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน 

 

- 

             

๗ อบรมสัมมนาศกึษาดูงาน  กลุมผูนําชุมชน  กลุมอาชพี  กลุม อสม.  

กลุมอปพร.  และประชาคมหมูบาน 

 

งบฯ อบต.   

ภูแลนคา 

             

 
 
 



- ๒๕ - 

 

สวนที่ ๕ 

งบประมาณในการดําเนนิการพัฒนา 

  งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิการพัฒนา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

ที่มาของงบประมาณ 
ปละ (บาท) 

๑ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหรือหลักสูตรอ่ืน

ที่เกี่ยวของ 

๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

 

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนาสํานักปลัดหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๓ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองคลังหรอื 

หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

 

๔ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองชางหรอื 

หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

๓๕,๐๐๐ 

 

ขอบัญญัตงิบประมาณ 

 

๕ หลักสูตรผูบรหิารงานสวัสดกิารสังคมหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๖ หลักสูตรผูบรหิารการศกึษาหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๗ หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๘ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่วเิคราะหนโยบาย 

และแผนหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

๓๕,๐๐๐ 

 

ขอบัญญัตงิบประมาณ 

 

 ๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวชิาการศกึษาหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๑๑ 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป หรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๑๒ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงนิและบัญชหีรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

๓๕,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานธุรการหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๐,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๑๔ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

๓๐,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานพัสดุหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๐,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

 



- ๒๖ - 

 
 

 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
 งบประมาณ ๒๕๖๓ 

ที่มาของงบประมาณ 
ปละ(บาท) 

๑๖ 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายไดหรอืหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

๓๐,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนายชางโยธาหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๐,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผูดูแลเด็กหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๓๐,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับผูดูแลเด็กหรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวของ ๔๐,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๒๐ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแตละตําแหนงหรอืหลักสูตรอ่ืน

ที่เกี่ยวของ 

๒๐,๐๐๐ 

 

ขอบัญญัตงิบประมาณ 

 

๒๑  การสงเสรมิระบบคุณธรรมจรยิธรรม ๓๐,๐๐๐ ขอบัญญัตงิบประมาณ 

๒๒ จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

เพื่อการทํางานที่มีประสทิธภิาพ 

- - 
 

 

 
 
 
 



- ๒๗ - 

 

สวนที่  ๖ 

การติดตามและประเมินผล 

๑.  องคกรตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ใหมีคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบรหิารสวน

ตําบลภูแลนคา  ประกอบดวย 

 ๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบล    ประธานกรรมการ 

 ๒.  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล     กรรมการ 

 ๓.  หัวหนาสํานักปลัด               กรรมการ 

 ๔.  ผูอํานวยการกองชาง      กรรมการ 

 ๕.  ผูอํานวยการกองคลัง             กรรมการ 

  ๖.  ผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ 

  ๗. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม         กรรมการ 

 ๘. นักทรัพยากรบุคคลหรอืผูรับผิดชอบงานบุคคล                             เลขานุการ 
  

 ใหคณะกรรมการ  มีหนาที่ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของ

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา    กําหนดวธิกีารตดิตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของ  อยางนอยปละ  ๑  ครัง้   แลวเสนอผลการตดิตามประเมินผลตอนายกองคการบรหิารสวน

ตําบลภูแลนคาทราบ 

 

บทสรุป 

 

  การบรหิารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

สามารถปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิมเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล จังหวัดเลย ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและ

การถายโอน    อาจเปนเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงที่จําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และ

ภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเปนอาจตองทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมให

ครอบคลุมภารกจิตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถิ่นใหมากที่สุด บุคลากรที่มีอยูจึง

ตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    

 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คําส่ังองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

ท่ี   ๓๗๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  

---------------------------------- 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๗๐  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดชัยภูม ิเร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๔๕  เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ดําเนินไปตามนโยบายและ

แผนการปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

  ๑. นายนยิม  ดเิรกศิลป             นายก อบต.ภูแลนคา              ประธานกรรมการ 

    ๒. นายแสง  ชุมฉมิพล ี            ปลัด อบต.ภูแลนคา                          กรรมการ 

  ๓. นายวันชัย  ญาตสิมบูรณ       ผูอํานวยการกองชาง                        กรรมการ 

 ๔. นางศริิพร  โรมแพน             หัวหนาสํานักปลัด อบต.                                    กรรมการ 

 ๕. นายไพรทูลย  วรพล              ผูอํานวยการกองคลัง                          กรรมการ 

 ๖. นายกุงชงิ เรืองเจริญ           ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม               กรรมการ 

 ๗. นางสาวอรวรรณ พรอมโตนด   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร          กรรมการ/เลขานุการ 
 

  โดยใหคณะทํางานดังกลาวมหีนาท่ีรับผดิชอบดังนี้ 

  ๑. พิจารณาจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ใหสอดคลองกับ

นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

  ๒. พัฒนาบุคลากรใหมจิีตสํานึกและวัฒนธรรมองคกรตามคานยิมหลัก และสมรรถนะหลักขององคการ

บริหารสวนตําบลภูแลนคา 

  ๓. พิจารณาจัดใหมีกจิกรรมการพัฒนาบุคลากรหรือโครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

  ๔. ตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีไดดําเนนิการในแตละป งบประมาณ 

  ๕. นําผลการประเมนิมาพัฒนา และปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหมคีวามเหมาะสมย่ิงขึ้น 

   ท้ังนี้ ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันท่ี    ๕    เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                             
           (นายนยิม  ดเิรกศลิป) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

วันท่ี    10    ตุลาคม  2562   เวลา  10.30  น. 

ณ   หองประชุมท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

……………………………………………. 

  ผูเขาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

1 นายนยิม  ดเิรกศิลป นายก อบต./ประธาน  
 

2 นายแสง  ชุมฉมิพล ี ปลัด อบต./กรรมการ  
 

3 นายวันชัย  ญาติสมบูรณ 
ผูอํานวยการกองชาง/

กรรมการ 
 

 

4 นางศริพิร  โรมแพน 
หัวหนาสํานักปลัด อบต./

กรรมการ 
 

 

 

5 นายไพรทูลย  วรพล 
ผูอํานวยการกองคลัง/ 

กรรมการ 
 

 

6 นายกุงชิง เรอืงเจรญิ ผอ.กองสวัสดิการสังคม/

กรรมการ 

  

7 น.ส.อรวรรณ พรอมโตนด นักทรัพยากรบุคคล/ปก.

กรรมการ/เลขานุการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

วันท่ี    10    ตุลาคม  2562   เวลา  10.30  น. 

ณ   หองประชุมท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

……………………………………………. 

  ผูเขาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

1 นายนยิม  ดเิรกศิลป นายก อบต./ประธาน นยิม  ดิเรกศลิป 
 

2 นายแสง  ชุมฉมิพล ี ปลัด อบต./กรรมการ แสง  ชุมฉมิพล ี
 

3 นายวันชัย  ญาติสมบูรณ 
ผูอํานวยการกองชาง/

กรรมการ 
วันชัย  ญาติสมบูรณ 

 

4 นางศริพิร  โรมแพน 
หัวหนาสํานักปลัด อบต./

กรรมการ 
ศริพิร  โรมแพน 

 

 

5 นายไพรทูลย  วรพล 
ผูอํานวยการกองคลัง/ 

กรรมการ 
ไพรทูลย  วรพล 

 

6 นายกุงชิง เรอืงเจรญิ ผอ.กองสวัสดิการสังคม/

กรรมการ 

กุงชิง เรอืงเจรญิ  

7 น.ส.อรวรรณ พรอมโตนด  นักทรัพยากรบุคคล/ปก.

กรรมการ/เลขานุการ 

อรวรรณ พรอมโตนด  
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  เริ่มประชุมเวลา  10.30  น.  

ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

    - การจัดทําคําสั่งเรื่องแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ประธาน  - แจงเรื่องวัตถุประสงคในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน 

    การพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  2563 จงึอาศัยอํานาจตามความในขอ 

    270 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง 

    หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล 

    ลงวันที่  24  ตุลาคม 2545 และจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

    สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัตงิานภายใตหลักการบริหาร 

                               กจิการบานเมืองที่ดี และระบบบรหิารจัดการภารรัฐแนวใหมไดอยางมีประสทิธภิาพ 
 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

   - ไมมี  
 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน  -  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง 

    หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของ อปท. กําหนดใหมี  

    การแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และ จงึไดจัดทําคําสั่ง  

    แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนฯดังกลาวประกอบดวย นายกองคการบรหิารสวน 

    ตําบล  ปลัด อบต.และหัวหนาสํานัก/กอง/สวนตางๆ  และนักทรัพยากรบุคคล หรอื 

    ผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลเปนเลขานุการ  โดยคณะกรรมการมีหนาที่รวมกัน 

   จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ใหเปนแนวทางตามประกาศขางตน  ซ่ึงวัตถุประสงค 

    ของการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. 2563 ใหปลัด อบต.เปนผู 

    ช้ีแจง  

ปลัด อบต.   - วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

      เพื่อเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ  ทัศนคตทิี่ด ีคุณธรรม จรยิธรรม 

    จรรยาขาราชการ ของบุคลากรในการปฏิบัตงิานราชการและการใหบรกิารประชาชน 

    ใหมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล  เปนแนวทางในการดําเนนิการจัดการพัฒนาและ 

    ฝกอบรมบุคลากรและเปนแนวทางใหผูบรหิารใชเปนเครื่องมือในการดําเนนิงานพัฒนา 

   บุคลากร  เริ่มจากการเตรยีมการและการวางแผน  แตงตัง้คณะกรรมการ 

    พิจารณาเหตุผลและความจําเปน  กําหนดประเภทของความจําเปนข้ันตอไปคอืการ  

ดําเนนิการและเลอืกรูปแบบวธิกีารที่เหมาะสม  เชน  การสอนงาน  การใหคําปรกึษา   

   การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  ข้ันตอไปคือการติดตามและประเมินผล 

    โดยการจัดใหมีระบบตรวจสอบ  ตดิตามและประเมินผลเพื่อใหทราบถงึความสําเร็จ 
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   ความรูความสามารถและผลการปฏิบัตงิาน  ข้ันตอนสุดทายคอืการปรับปรุง 

   แผนที่แจงเปนเพียงรายละเอียดคราวๆ  ซ่ึงรายละเอียดที่คณะกรรมการได 

    ดําเนนิการรวมกันในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจัดทําเปนรูปเลม  

   ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  เปาหมายการพัฒนาหลักสูตร 

    การพัฒนาข้ันตอนในการดําเนนิการ  วธิกีารพัฒนา  งบประมาณในการ 

    ดําเนนิการพัฒนา  การตดิตามประเมินผล 

   ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรนี้ อบต.จะมีการประชุมคณะกรรมการฯประจํา 

   ทุกปงบประมาณ เพื่อปรกึษาหารอืรวมกันวาแผนพัฒนาบุคลากรที่ไดรวมกันจัดทํา 

   และดําเนินการตามแผนที่วางไว ผลเปนอยางไร ดหีรอืไม หรอืมีสิ่งที่ควรแกไข 

    ใหดข้ึีนอยางไร สําหรับในเลมรางแผนพัฒนาบุคลากรฯที่ฝายเลขานุการไดจัดทํา 

    ข้ึนนี้ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรางแผนฯไวในหลักการ สวนรายละเอียดตางๆ ให 

    คณะกรรมการทุกทานชวยการพิจารณาใหเหมาะสม สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 

    3 ป (พ.ศ.2561 - 2563) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลาการ 3 ป ประจําป 

     งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จํานวนงบประมาณและจํานวนบุคลากรใน 

    องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาในปจจุบันและในอนาคต  สําหรับหลักสูตร 

    ที่ไมไดบรรจุไวหรอืที่ไมไดเขารับการอบรมตามแผนที่วางไว  เนื่องจากไมมีกรอบ 

    อัตรากําลัง หรอืมีแตไมมีผูดํารงตําแหนงก็ยังไมไดเขารวมอบรม และจะไดนําเขา 

    แผนพัฒนาบุคลากรในคราว ตอไป  ถามีกรอบอัตรากําลังและมีผูดํารงตําแหนง  

    จะไดกําหนดหลักสูตรที่ยังไมไดเขารวมอบรม ไวในแผนพัฒนาบุคลากรและ 

    จะไดใหเขารวม อบรมหรอืศึกษาดูงานตางๆ ใหครบตามทีก่ําหนดไวใน แผนพัฒนา 

    บุคลากรในปงบประมาณหนาตอไป 

   การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563    เพื่อใหเปนไปตาม 

    ระเบยีบการบรหิารงานบุคคลที่กําหนดหลักเกณฑในการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น   

    ตองมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  5  ดาน ไดแก 

 1.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัตงิาน 

  2.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

  3.  ดานการบรหิาร ไดแกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบรกิาร 

       ประชาชน 

  4.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 

  5.  ดานศีลธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม 

  

 

 

 



- 4 – 

 

    ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดังนี้ 

    1. พิจารณาจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

    ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบล 

    ภูแลนคา 

     2. พัฒนาบุคลากรใหมีจติสํานึกและวัฒนธรรมองคกรตามคานยิมหลัก และ 

    สมรรถนะหลักขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

     3. พิจารณาจัดใหมีกจิกรรมการพัฒนาบุคลากรหรอืโครงการฝกอบรมสําหรับ 

    บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

     4. ตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ไดดําเนินการในแตละป  

    งบประมาณ 

     5. นําผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงแผนการดําเนนิงานใหมีความเหมาะสม 

    ยิ่งข้ึน 
 

ที่ประชุม   ไดอภิปรายกันพอประมาณ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบในรางแผนพัฒนาบุคลากรดวยมตเิปนเอกฉันท 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ  

   - ไมมี - 

ปดการประชุมเวลา      11.30  น. 

 

 

(ลงช่ือ)                                          ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                         (นางสาวอรวรรณ พรอมโตนด) 

                                          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 

 

 

(ลงช่ือ)                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายนยิม  ดเิรกศลิป) 

     นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา   

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

……………………. 
 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๖๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ ในการ

ประชุมครัง้ที ่ ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันที ่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐  จงึประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนการ  

คลอบคลุมถึงบุคลากรจากฝายการเมืองและพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของ

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ดังรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

   ประกาศ ณ วันที ่   ๑๐    เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 
 

            (นายนยิม  ดเิรกศลิป) 

        นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐) 

ครั้งท่ี  ๑/ ๒๕๕๗ 
วันท่ี   27  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 
................................................. 

 

ผูมาประชุม  

๑.  นายประสิทธ  สุนาตุ  นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานกรรมการ 
๒.  นายวรายุทธ  พรอมวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
3.  นายสงกรานต  เวชสิทธ์ิ ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 
4.  นางนงนุช  สรรเสริญ  ผูอํานวยการกองคลงั   กรรมการ 
5.  นางสาวอุไรวรรณ  สุขหลาย นักวิชาการศึกษา รก.หัวหนาสวนการศึกษา กรรมการ 
6.  นางปุญญิศา  เดชพวง  หัวหนาสํานักงานปลัด      กรรมการ 
7.  นางจุฑารัตน  ประเทพา  บุคลากร    กรรมการ/ เลขานุการ  
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น.  

  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายประสิทธ  สุนาตุ ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)   เปนประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม  และมอบหมายให            นายวรา
ยุทธ  พรอมวงศ   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ดําเนินการประชุม   โดยมีวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบต.  - แจงเรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ –  

๒๕๖๐)  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ที่  251/๒๕๕๗  ลงวันที่   
26  สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด 
ตราด เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลง 
วันที่  24  ตุลาคม  ๒๕๔๕  สวนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ขอ ๒๕๙ – ขอ ๒๙๕   

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

  -  ไมมี   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ปลัด อบต. -  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐)  เพื่อใหเปน 

ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กําหนดหลักเกณฑในการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ตองม ี
การพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ดาน ไดแก 
๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
๓.  ดานการบริหาร ไดแกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
๕.  ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 



 
 
 

-  ๒  - 
 

 

-  ใหนางจุฑารัตน  ประเทพา    กรรมการ/ เลขานุการ    เปนผูช้ีแจงขอมูลเกี่ยวกับ 
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐)    

นางจุฑารัตน  ประเทพา - การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 –  ๒๕60) น้ัน 
บุคลากร 5   จะตองมคีวามสอดคลองกบัแผนอัตรากําลัง ๓ ป  (ปงบประมาณ ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐)    

และขอบัญญัติฯ ขององคการบริหารสวนตําบล    ดังน้ันเพื่อใหการพัฒนาบุคลากรทองถ่ินมีการ 
พัฒนาทั้งองคกรและตอเน่ือง   จึงรางโครงการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากร   ใหคณะกรรมการ 
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   พิจารณาและแกไขเพิ่มเติมโครงการใหเหมาะสมกับองคกร    
โดยมีรายละเอียดดัง  

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๔ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๕ 
 

หลักสูตรผูบริหารการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๖ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๗ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๘ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๙ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสุขาภิบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 
 

11 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

12 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 



๑๕ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับชางโยธา/นายชางโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๑๖ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับครูผูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๑๗ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับผูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๑๘ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแตละตําแหนงหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

๑๙ 
 

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาตร ี
 

๒๐ 
 

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
 

๒๑ 
 

การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 

23 จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 
 มติที่ประชุม       - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
      -  ไมมี  - 
 

    ปดประชุมเวลา    ๑๕.๐๐  น. 
 
   
ลงช่ือ   จุฑารัตน  ประเทพา   กรรมการ /เลขานุการ ผูบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นางจุฑารัตน  ประเทพา )  
                   บุคลากร 
       
 
 

ลงช่ือ      ประสิทธ  สุนาตุ     ประธานกรรมการ  ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  ( นายประสิทธ  สุนาตุ) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  
                   

13 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

14 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายไดหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวของ 

15 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับชางสํารวจ/นายชางสํารวจหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 



 
 
 
 
 


