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ค าน า 
 

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียน ฉบับนี้  จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 )  โดยได้
จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียน  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการ
ที่เป็นระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง   การส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ตะเคียน   ได้                
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) ไว้ ณ ที่นี้ 
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ส่วนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  จึง
ได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  
และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
๑.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 
๒.  เป้าหมายของการพัฒนา 
 2.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมตามประเภท        
       สายงาน 

๒.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลตะเคียนทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการอนุญาตให้ ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้
เพ่ิมพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษา
ดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แสดงความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาระดับระดับที่
สูงขึ้น เช่น ปริญญาตรี  
ปริญญาโท และหลักสูตร
ตามสายงานปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ตะเคียน 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ตะเคียน 
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วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ป ี

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลด
ขั้นตอนในการท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน และสถานที่
บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตาม
ข้อบัญญัติ 

อบต.ตะเคียน 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติดี มีความเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างาน(สถานที่ท างาน/บุคลากรแวดล้อม) ค่าตอบแทนตาม
ผลงาน  โอกาสความก้าวหน้าในการท างาน  สร้างสรรค์สวัสดิการ  สิทธิประโยชน์ 

๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างาน
ร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบ  เกิดประสิทธิภาพในการท างานและเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ การอบรมภายในหน่วยงาน  การประชุมประจ าเดือน  
การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
 

การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  โดยก าหนดขึ้นจากการศึกษา  
วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์  และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  
  “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน 
    บริการเป็นเลิศ    เทิดคุณธรรม” 
 

  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 

  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเคียนตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 

  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้
ท างานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิง
ภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ ไม่จ าเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี... 
 

  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
   : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

พันธกิจ 
 สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย 

โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  สร้างความมุ่งม่ันต่อผลลัพธ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
 พัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการท างาน 

ตลอดจนสร้างบรรยากาศการท างานทั้งด้านงาน  กระบวนการท างานและสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง ให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกส่วนราชการ 
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 บุคลากรองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคล้องกับ

การพัฒนาระบบราชการ 
 ระบบการพัฒนาบริหารจัดการก าลังคน  พัฒนาเครื่องมือการท างานให้สามารถรองรับ

ภารกิจการพัฒนาบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบสารสรเทศ การจัดการความรู้ด้วยช่องทางที่หลากหลาย มีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม  

และเพียงพอ 
 กระบวนการเรียนรู้ มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Sternths : S) 
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการอนุญาตให้ศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้นและตรงสายงาน 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 

และปริญญาโท  
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการก าหนดแนวนโยบายให้พนักงานส่วนต าบล

ได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ศึกษา 

5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับ
ขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลในอนาคต 

6. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึ งระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง ให้ การติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตและเครื่องมือในการปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

7. องค์กรมาความพร้อมและอุปกรณ์เครื่องมือการท างานเพียงพอ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน  ข้อกฎหมายต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขบ่อย 
2. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
3. ไมใ่ห้ความส าคัญที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 
 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ก้าวทันเทคโนโลยีที่  ระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์   ด้วยอบรม  ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล  เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 



6. ให้การอนุญาตสนับสนุนการศึกษาต่อแก่พนักงานส่วนต าบลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

- ๑๐ - 
 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based management) 
และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารใน
เชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของแต่ละบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับ
องค์กร (Organization scorecards) 
 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3.  พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the organization 
desirable) 

4.  ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 
and strategies to all employees) 

5.  ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ

ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิต
ของประชาชน 

2. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 



3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

- ๑๑ - 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานต่างๆในสังกัด  
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาข้าราชการ  
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  (หลักสูตรกลาง) 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ก าลังคน 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๒ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้
ในองค์กร 

 การด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์ก าลังคน  
อบต.ตะเคียน 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เวทีวิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

 จ านวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์ก าลังคน  
อบต.ตะเคียน 
 จ านวนครั้งของการจัดเวที

วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

 จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางและการด าเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.ตะเคียน 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ าทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ครั้ง/ปี 

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผน
และประสานการพัฒนาระบบ
ราชการหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
อบต.ตะเคียน 
 
 
 
 
 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกดั 

 การหาความจ าเป็น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

  การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

 การจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากร อบต.ตะเคียน 

 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด 
อบต.ตะเคียนจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดปีงบประมาณ 
2564-25๖6 แลว้เสร็จ 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี
การหาความจ าเป็น(Training 
Need) และมีเอกสารแสดงขั้นตอน
การหาความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 

 มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณของทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงาน 

 มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ 2564-25๖6 

 มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่ 
อบต.ตะเคียน 

 ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
อบต.ตะเคียนจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 

 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจ าเป็น(Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคากรในสังกัด 

 จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2564- 
25๖6 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดท าข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันที 



- ๑๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 

 การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  การ
(ย้าย)  

 การเลื่อนข้ันเงินเดือน   
 
 
 
 
 

 การด าเนินการทางวินัย 
 
 

 การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

 
 

 มีการบรรจุแต่งตั้ง   การโอน
การ(ย้าย) ข้าราชการในสังกัด  

 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 

 มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

 
 

 การจัดท าข้อมูลบุคลากรใน
สังกัดให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 

 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการทุก
ระดับในสังกัดและให้ข้อคิดเห็น
ประกอบ การแต่งตั้งข้าราชการ
ระดับหัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดต่อส่วนราชการต้นสังกัด 

 สามารถด าเนินการทางวินัย
ส าหรับข้าราชการท้องถิ่นและ
บุคลากรในสังกัด 

 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศน
ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอก
ประเทศ 

 การจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

 มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

 มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการของ
องค์กร 

 มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 

 มีการจัดท าข้อมลูข้าราชการศึกษา
ต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้
บุคลากรใหส้อดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the Right man on 
the Right job) น าไปสู้การจัดตั้ง
ธนาคารสมอง (Think Tank) 

 ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อตาม
ความต้องการขององค์กรโดยการ
สนับสนุนทุนของส่วนราชการต้นสงักัด,
ทุนส่วนตัว,จังหวัด CEO หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น/องค์กร และรัฐวิสาหกิจตา่งๆ 
เช่น อบจ./อบต.,ธนาคาร,บริษัท,ห้าง
ร้านต่างๆในพื้นที ่

 มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานภายนอก ใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ,แคนาดา และ
กลุ่มประเทศเอเชีย (กลุ่มประเทศเพื่อ
บ้านเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน) 

 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การ
ให้ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ตามความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานโดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท าเป็นหลักสูตรกลาง 
 
 มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรกลางเพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากร
ในสังกัดส่วนราชการ/หน่วยงาน
ต่างๆ 
 
 
 
 

 ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดพ้ืนที่ อบต.ตะเคียน 
 

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างอบต.ตะเคียนและ
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 

 มีการท าแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 

 มีการท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.ตะเคียน 
 

 มีการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
อบต.ตะเคียน 

 จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบ
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี 255๘-25๖๐ 
 

 สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ 
อบต.ตะเคียน เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 
 

 จัดให้มีการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
อบต.ตะเคียน เพ่ือเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร 

 
๔.  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรว่าบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
 

๔.๑  การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน จะด าเนินการดังนี้ 
1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร    ท าหน้าที่ 

วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ ๔.1 
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 รูปที่ ๔.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  

 

2) ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงานผลการท างานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน และผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

3) เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน
ด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงต้องด าเนินการ
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต.ตะเคียน  
 (CKO) 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 

 

นายก อบต.ตะเคียน 
(CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

 

ส านักงาน
ปลัด 

 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองสาธารณสุข 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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4) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนที่
สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

5) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ 

๕.  การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    ๑.  ตัวชีว้ัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Output) 

๒.  ตัวชีว้ัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 
 

 
ส่วนที ่๓ 

หลักสูตรการพัฒนา 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2564 – ๒๕๖6) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้อง

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.1 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง  
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๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
6. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
7. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
8. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
9. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      9.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      9.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑0. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

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

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียน ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

   ๑.๖ การมอบหมายงาน 
        ๑.๗ การให้การศึกษา 

 
                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะเคียน นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทาง
การด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน เป็นผู้ด าเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 

/แผนภาพ... 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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วิธีการพัฒนา  

 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) 
 

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การด าเนินการ ปี พ.ศ.

2564 
ปี พ.ศ.
2565 

ปี พ.ศ.
2566 

อบต.
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
อื่นด าเนินการ 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
หลักสตูรนักบริหารงานท่ัวไป / 
นักบริหารงานคลัง/นักบรหิารงานช่าง/นัก
บริหารงานงานศึกษา/นักบริหารงาน
สาธารณสุข/นักบริหารงานสวสัดิการ 
สังคม 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
ตามสายงาน 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี 

เพื่อการพัฒนาระบบการบรหิารงาน
ของนักบริหารงานท้องถิ่นให้มีทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากข้ึน 
 
เพื่อการพัฒนาระบบการบรหิารงาน
ของหัวหน้าส่วน/กอง ให้มีทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากข้ึน 
 
 
เพื่อการพัฒนาระบบการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีแต่ละส่วน/กอง ใหม้ี
ทักษะ  ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
เพื่อการพัฒนาระบบการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานจ้างแต่ละส่วน/กอง ให้
มีทักษะ  ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น 
 

ปลัด อบต.ระดับกลาง  
ได้รับการพัฒนา   
1 ครั้ง / ป ี
 
 
หัวหน้าส่วน/กอง  ไดร้ับการ
พัฒนาสายงานละ 1 ครั้ง / 
ปี 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแตล่ะ
ส่วน/กอง  ได้รับการพัฒนา  
สายงานละ 1 ครั้ง / ป ี
 
 
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีแต่ละ
ส่วน/กอง  ได้รับการพัฒนา  
1 ครั้ง / ป ี

1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

7 

1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

7 

 / 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  
 ทุกคน 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญา
โท 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงานผู้บรหิาร  พนักงาน กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่ม
อาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่มอปพร.   กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน 
 

งบ อบต.
ตะเคียน 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 
ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  
 ทุกคน 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญา
โท 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงานผู้บรหิาร พนักงาน กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  
กลุ่ม อสม.  กลุ่มอปพร.  กลุม่ผูสู้งอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน  
 

งบ อบต.
ตะเคียน 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
๖6 

เม.ย. 
๖6 

พ.ค. 
๖6 

มิ.ย. 
๖6 

ก.ค. 
๖6 

ส.ค. 
๖6 

ก.ย. 
๖6 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญา
โท 

งบ อบต.
ตะเคียน 

             

๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงานผู้บรหิาร  พนักงาน กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่ม
อาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่มอปพร. กลุ่มผูสู้งอายุ กลุม่เด็กและเยาวชน 
 

งบ อบต.
ตะเคียน 
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ส่วนที่ ๕ 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 – ๒๕66 

๑ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๒ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดัหรือหลักสูตรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

3๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๓ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองคลังหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๔ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองช่างหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๕ 
 

หลักสตูรผู้อ านวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

30,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๖ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองสาธารณสุขหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓0,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๗ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓0,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๘ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากรตามสายงานแต่ละ
ต าแหน่งส านักปลัด  

50,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๙ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากรตามสายงานแต่ละ
ต าแหน่งกองคลัง  

50,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑๐ หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากรตามสายงานแต่ละ
ต าแหน่งกองช่าง 

35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

11 
 

หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากรตามสายงานแต่ละ
ต าแหน่งกองการศึกษา 

60,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

12 
 

หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากรตามสายงานแต่ละ
ต าแหน่งกองสาธารณสุข 

 
3๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

13 
 

หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากรตามสายงานแต่ละ
ต าแหน่งกองสวัสดิการสังคม 

 
3๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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    ส่วนที่  ๖ 

การติดตามและประเมนิผล 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียน  ประกอบด้วย 

 1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปรานกรรมการ 
 2.  ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 

7.  หัวหน้าส านักงานปลัด            กรรมการ และเลขานุการ 
 8.  นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียน    ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทราบ 

 
บทสรุป 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัด
นครราชสีมา ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน    
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 

 
 

*********************************** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

ค าสั่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะเคียน 
ที่  41 8 / ๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
………………………...............………………….. 

 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง       
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 24  ตุลาคม  ๒๕๔๕  
ส่วนที่  ๓  หมวด 12 ข้อ 270 การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)   โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง   ๓     ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน   ดังนี้ 
 

 1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน   ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 

7.  หัวหน้าส านักงานปลัด     กรรมการ/เลขานุการ 
 8.  นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง   ณ   วันที่   8  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ  
( นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6) 

ครั้งที่  ๑/ ๒๕64 
วันที่   20  มกราคม  ๒๕64  เวลา  90.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
................................................. 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน   ชัยวรวฒัน์  

2 นางหนึ่งฤทัย  สมเดช ผู้อ านวยการกองคลัง     หนึ่งฤทัย 
 

 

3 นางสาววันเพ็ญ  เปรื่องนนท์ นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองช่าง  

     วันเพ็ญ 
 

 

4 นางฉวีวรรณ  คูณขุนทด ครู ศพด.รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

     ฉวีวรรณ  

5 นางรัชนีกร  เหิดขุนทด ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
 

     รัชนีกร  

6 นางกนกกร  ธิมะดี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
 

     กนกกร  

7 นางพัชรินทร์  รุ่งเรือง หัวหน้าส านักปลัด    พัชรินทร์ 
 

 

8 นางยุพิน  ศิษย์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล 
 

     ยุพิน  
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ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6) 

ครั้งที่  ๑/ ๒๕64 
วันที่   20  มกราคม  ๒๕64  เวลา  90.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
................................................. 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน   ประธานกรรมการ 
2.  ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
3.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
6.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
7.  หัวหน้าส านักงานปลัด     กรรมการ/เลขานุการ 
8.  นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา   90.๐๐  น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ  ประธานคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)   เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  และ 
ด าเนินการประชุม   โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบต.  - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  

๒๕๖6)  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน ที ่ 41/๒๕64  ลงวันที่  8  มกราคม
2564   เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ส่วนที่  ๓ หมวด 12 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ  
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -  ไม่มี  เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของเรื่องนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ -  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6)  เพ่ือให้เป็น 

ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ต้องมี 
การพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 
๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  

เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่างๆ    
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม     งานด้านช่าง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น ในเรื่อง

การวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน   
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๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว   ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน

ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  ได้แก่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

 

-  ให้หัวหน้าส านักปลัด    เลขานุการ    เป็นผูช้ี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6)    

หน.ส านักงานปลัด  - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –  ๒๕66) นั้น 
 จะต้องมคีวามสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕64 –  ๒๕๖6)    

และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล    ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เป็นไปตามระเบียบมี  จึงให้มีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น
ได้อย่างมรประสิทธิภาพ  ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปในกร
ปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาละต าแหน่ง 
4.หลักสูตรด้านการบริหาร 
5.หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

๑ ประเภทบริหารท้องถิ่น 
หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักงานปลัด  / ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองช่าง/ 
ผู้อ านวยการการศึกษา/ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข/ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3 
 

ประเภทวิชาการ 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน /นักวิชาการตรวจสอบภายใน/นักทรัพยากร
บุคคล/นักวิชาการคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชี/นักวิชาการพัสดุ/นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการศึกษา /นักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4 
 

ประเภททั่วไป 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/เจ้าพนักงานธุรการ/ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 



-4- 
ทีป่ระชุม -รับทราบ 
ประธานฯ       - ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ 
ผอ.กองคลัง  -  แสดงว่าการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรช่วยให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบที่ 

ชัดเจนเป็นการพัฒนาพนักงานของเราให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะ  มีทัศนะคติที่ดี  มี
คุณธรรมและจริยธรรมด้วย 

ผอ.กองสาธารณสุข  -ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพของพนักงานในองค์กรให้มีความรู้  เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานได้ดีค่ะ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม –  การพัฒนาช่วยให้พนักงานในองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากท่ีมีอยู่ภายนอกองค์กร 
น ามาปรับใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับองค์เราได้ค่ะ 

ผอ.กองช่าง       ในการพัฒนาเรามีวิธีการพัฒนายังไงบ้างค่ะ 
ประธานฯ วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเราสามารถด าเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้ครับ  
 เข่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา

การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา  เป็นต้นครับ  การท างานก็จ าเป็นต้องมีการพัฒนาก าลังคนใน
องค์กรของเราจะท าอย่างไรให้คนในองค์กรมีความรู้  มีทักษะเพ่ิมข้ึน  มีทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรม
และจริยธรรม  มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  เข้าใจ  ยอมรับ  สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่างมั่นใจ  ให้พนักงานได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น  สร้าง
ขวัญและก าลังใจ รักษาให้เขาอยู่กับเราให้นาน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ความก้าวหน้าในอาชีพ   
ฉะนั้น  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคคลกร  ประจ าปี พ.ศ.2564 - 2566  ขึ้นโดยก าหนดให้เป็น
แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  มีระยะเวลา  3  ปี  ให้สอดคล้องตาม
แผนอัตราก าลังสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนครับ   มีคณะกรรมการท่านใดจะ
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ 

ผอ.กองการศึกษา   -   จ าเป็นไหมค่ะว่าจะต้องมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ประธานฯ ครับ  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มีระบบการ

ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ
ของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนาครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานฯ         มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 
ที่ประชุม          -ไม่มี 
ประธานฯ -ผมขอมติที่ประชุม  ว่าการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 
มติที่ประชุม       - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
ประธานฯ ครับ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  และขอขอบคุณที่คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม

และให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2566 
ในครั้งนี้  ในส่วนที่จะต้องด าเนินการมอบให้เลขาฯและผู้ช่วยเลขา   ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
        /ระเบียบวาระที่ 4........... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
      -  ไม่มี  - 
 

ปิดประชุมเวลา    ๑1.1๐  น. 
 
   
ลงชื่อ   พัชรินทร์  รุ่งเรือง เลขานุการผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         ( นางพัชรินทร ์ รุ่งเรือง )  
                เลขานุการ 
        
 
 

ลงชื่อ      ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  ( นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ ) 
                   ประธานกรรมการ 
 
 
 



   บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน   อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่     นม76701/     วันที ่   6  มกราคม  2564 

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕64 – 2566 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน   
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  พ.ศ.  
๒๕64 – ๒๕๖6 เพ่ือใช้แผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียน  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ใน
การปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  
๒๕๔๕  ส่วนที่ 3 หมวด  ๑๒  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

๑.  นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ ปลัด อบต.  ปฏิบัติหนา้ที่นายก อบต.  ประธานกรรมการ 
2.  นางหนึ่งฤทัย  สมเดช  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
3.  นางสาววันเพ็ญ  เปรื่องนนท์ นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 

          กรรมการ 
4.  นางฉวีวรรณ  คูณขุนทด ครู ศพด. รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
5.  นางรัชนีกร  เหิดขุนทด ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
6.  นางกนกกร  ธิมะดี   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
7.  นางพัชรินทร์  รุ่งเรือง  หัวหน้าส านักงานปลัด   กรรมการ/เลขานุการ 
8.  นางยุพิน  ศิษย์สุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 
 

      (ลงชื่อ)      ยุพิน  ศิษย์สุวรรณ 
                               (นางยุพิน  ศิษย์สุวรรณ)   
               ผูช้่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ -        

                               
-  ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
-  เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
เห็นควร.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

                  (ลงชื่อ)        พัชรินทร์  รุ่งเรือง 
                                             (นางพัชรินทร์  รุ่งเรือง) 

                   เลขานุการ 
 
- ความเห็น............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

      (ลงชื่อ)  ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ 
                      (นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
 
- ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

      (ลงชื่อ)      ชัยวรวัฒน ์ อินทรวงษ์โชติ 
                                         (นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ปฏิบัติหน้าที่  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
 



   บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน   อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่   นม76701 /      วันที ่    6  กุมภาพันธ์  ๒๕64 

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 -๒๕๖6 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  หมวด  ๑๒  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติ  และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควร
พิจารณาลงนามอนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

      (ลงชื่อ)    ยุพิน  ศิษย์สุวรรณ 
                             (นางยุพิน  ศิษย์สุวรรณ)   
                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
-  ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
-  เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
เห็นควร............................................................................ .....................................................................................  
 

                  (ลงชื่อ)       พัชรินทร์  รุ่งเรือง 
                                             (นางพัชรินทร์  รุ่งเรือง) 

              หัวหน้าส านักปลัด 
- ความเห็น................................................................................................................................ ............................ 
 
      (ลงชื่อ)     ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ 
                      (นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
- ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      (ลงชื่อ)        ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ 
                                          (นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ปฏิบัติหน้าที่  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
 



 
 
 
 

 
 

ค าสั่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะเคียน 
ที่  42 / ๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 

………………………...............………………….. 
 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง       
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๔๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่  ๒๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หมวด  ๑๒  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการ
พัฒนา  ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติ  และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  ดังนั้น  เพ่ือให้การ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  ดังต่อไปนี้ 
 

 1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน   ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 

4.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา            กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 

7.  หัวหน้าส านักงานปลัด             กรรมการ/เลขานุการ 
 8.  นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที่  จัดระบบการตรวจสอบ  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  
ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและทราบผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง   ณ   วันที่  8   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 

ชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ 
 

 ( นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


