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บทท่ี ๑ 
บทนำ๑ 

๑.๑ หลักการและเหตุผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
๑.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  

      พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้  

    “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”  

     “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ี
มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนำมาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

     ๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง  
     ๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
     ๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา              
มีความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  
           ๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
เพ่ือการนำมาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ 

๑.๑.๒  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
         หมวด 3 การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล ใหนำความในมาตรา ๑๓ มาใช
บังคับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลดวยโดยอนุโลม ท้ังนี้โดยใหมีการใชอำนาจหนาท่ี
ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล คณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบล หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตำบล แลวแตกรณี  มีอำนาจหนาท่ีกำหนด
หลักเกณฑและดำเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบลนั้น ในเรื่องดังตอไปนี้ (๕) 
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และนำและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกพนักงานสวนตำบล  และการดำเนินการ
ตาม (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล 

๑.๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย  
          ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 5  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  

สวนท่ี ๓  การพัฒนาขาราชการ  ไดกำหนดการพัฒนาขาราชการในสวนท่ีสำคัญท่ีไดนำมา
เปนหลักการในการจัดทำแผนพัฒนาขาราชการ ดังนี้ 



 
 

  ขอ ๒58 ใหองคการบริหารสวนตำบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
พนักงานสวนตำบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงานสวนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประชุมและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตำบลท่ีดี 
  ขอ ๒59 การพัฒนาพนักงานสวนตำบล ตามขอ ๒58 ตองดำเนินการพัฒนาใหครบถวนตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) กำหนด เชน การพัฒนาดานความรู
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง
ก็ได 
  หากองคการบริหารสวนตำบลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจำเปน
ในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตำบลก็ใหกระทำได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลท่ีจะดำเนินการ
จะตองใชหลักสูตร ท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) กำหนดเปนหลักสูตรหลัก 
และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเปนท่ีองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป 
  ขอ ๒๖0 การพัฒนาพนักงานสวนตำบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหาร
สวนตำบลสามารถเลือกวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม 
  ขอ ๒๖1 การพัฒนาพนักงานสวนตำบลนี้ อาจกระทำไดโดยสำนักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) องคการ
บริหารสวนตำบลตนสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย)รวมกับ
องคการบริหารสวนตำบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตำบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืน หรือ
ภาคเอกชนก็ได 
  ขอ ๒๖2 การดำเนินการพัฒนาพนักงานสวนตำบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหมนี้     
ใหกระทำภายในระยะเวลาท่ีพนักงานสวนตำบลผูนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  ขอ ๒๖3 การพัฒนาพนักงานสวนตำบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหมใหดำเนินการ 
ดังนี้ 
  (๑) การปฐมนิเทศ ใหกระทำในระยะแรกของการบรรจเุขารับราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนา ท่ีใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล       
(ก.อบต.) กำหนดประกอบดวย การพัฒนาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานสวนตำบลบรรจุ
ใหม และการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานสวนตำบล 
  (๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการ
ควบคูกันไป แลวแตความเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนตำบล เชน การงบประมาณ สื่อการฝกอบรม 
วิทยากร ระยะเวลา กำลังคนท่ีรับผิดชอบการฝกอบรม และกลุมเปาหมายท่ีจะเขารับการอบรม 
  (๔) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) ประเมินผลและติดตาม
ผลการพัฒนาพนักงานสวนตำบล โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติของ ผูเขารับการพัฒนา และ
ติดตามการนำผลไปใชในการปฏิบัติงาน 
  ขอ ๒๖4 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ขอ ๒๖5 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอนมาดำรง
ตำแหนง ซ่ึงอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 



 
 

  ขอ ๒๖6 การพัฒนาผู ใตบั งคับบัญชานั้ น  ผูบั งคับบัญชาอาจเปนผูดำเนินการเอง                 
หรือมอบหมายใหผูเหมาะสมดำเนินการ   โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุม  ซ่ึงอาจใชวิธีการฝกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาดำเนินการหาความ 
จำเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือขอเสนอ
ของผูอยูใตบังคับบัญชาเอง   

ขอ ๒๖7 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาท้ัง ๕ ดาน ไดแก 
  (๑) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เชน สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ 
  (๒) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ไดแก ความรูความสามารถ                 
ในการปฏิบตัิงานของตำแหนงหนึ่งตำแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง 
  (๓) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน และการบริการประชาชน 
เชน  ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน  เปนตน 
  (๔) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทำงาน   การสื่อสาร และการสื่อ
ความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามัย 
  (๕) ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข 
  ขอ ๒68 ข้ันตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา แบงได ดังนี้ 
  (๑) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทำดังนี้ 
   (ก) การหาความจำเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสำเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว 
   (ข) ประเภทของความจำเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปการปฏิบัติงาน ดานความรู      
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  (๒) การดำเนินการพัฒนา ใหกระทำดังนี้ 
   (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความจำเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนำขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากำหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูใตบังคับบัญชาจำเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก การ
คัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทาง หรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  การใหความรู  การสับเปลี่ยนหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  การฝกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนตน 
   (ข) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายอยาง  โดยอาจจัดทำเปนโครงการเพ่ือดำเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับ
หนวยราชการอ่ืนหรือวาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความชำนาญเฉพาะดานเปนผูดำเนินการ  
  (3) การติดตามและประเมินผล ใหผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิด  และให
มีการประเมินผลการพัฒนา เม่ือผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว    



 
 

  ขอ ๒69 ใหองคการบริหารสวนตำบล จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
  ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบลตามวรรคหนึ่ง ตองกำหนดตามกรอบของแผน
แมบทการพัฒนาพนักงานสวนตำบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย)  
กำหนด โดยใหกำหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบลมีระยะเวลา ๓ ป ตามรอบของแผนอัตรากำลัง
ขององคการบริหารสวนตำบลนั้น 
  ขอ ๒๗0 ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล ใหองคการบริหารสวนตำบลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล  ประกอบดวย 
  (1) นายกองคการบริหารสวนตำบล   เปนประธานกรรมการ 
  (2) ปลัดองคการบริหารสวนตำบล    เปนกรรมการ 

(3)  ผูอำนวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอ่ืน  เปนกรรมการ 
(4)  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล      เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ขอ ๒๗1 แผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล อยางนอยตองประกอบดวย 
  (๑) หลักการและเหตุผล 
  (๒) เปาหมายการพัฒนา 
  (๓) หลักสูตรการพัฒนา 
  (๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
  (๕) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
  (๖) การติดตามและประเมินผล 
  ขอ ๒72 หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนการพัฒนา เปนการหาความจำเปนใน           
การพัฒนาพนักงานสวนตำบล การศึกษาวิเคราะหถึงความจำเปนท่ีจะตองพัฒนาพนักงานสวนตำบลตำแหนง
ตาง ๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตำแหนงตามท่ีกำหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากำลังขององคการ
บริหารสวนตำบล ตลอดท้ังความจำเปนในดานความรูความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงานดานความรู
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  ขอ ๒๗3 เปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ตองกำหนดใหมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานสวนตำบลทุกคน และตำแหนงตามแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลทุก
ตำแหนง โดยกำหนดใหพนักงานสวนตำบลตองไดรับการพัฒนาทุกตำแหนงภายในรอบระยะเวลา ๓ ปของแผน
แมบทการพัฒนาพนักงานสวนตำบล 
  ขอ ๒๗4 หลักสูตรการพัฒนา สำหรับพนักงานสวนตำบลแตละตำแหนงตองไดรับการพัฒนา
อยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
  (๓) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง 
  (๔) หลักสูตรดานการบริหาร 
  (๕) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  ขอ ๒๗5 วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.
จังหวัดเชียงราย) ดำเนินการเอง  หรืออาจมอบใหองคการบริหารสวนตำบลหรือผูท่ีเหมาะสมดำเนินการ  หรือ
ดำเนินการรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย)  สวนราชการ  
หรือหนวยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจำเปน ความเหมาะสม ดังนี้ 



 
 

   
(๑) การปฐมนิเทศ 

  (๒) การฝกอบรม 
  (๓) การศึกษา หรือดูงาน 
  (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (๕) การสอนงาน การใหคำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
  ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ตองกำหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ี
เขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 
  ขอ ๒๗6 งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลตองจัดสรร
งบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ตามแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตำบลอยางชัดเจน 
แนนอน เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ขอ ๒๗7 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลตองจัดใหมีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตำบล เพ่ือใหทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา 
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา 
  ขอ ๒7๘ ใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบลตามขอ ๒๗๑ 
แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) พิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) ตามวรรค
หนึ่ง ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย)  พิจารณาถึงความจำเปนในการพัฒนา 
กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณท่ี
องคการบริหารสวนตำบลจัดสรรสำหรับการพัฒนา เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด
เชียงราย)  พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหองคการบริหารสวนตำบลประกาศใหบังคับเปนแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตำบลตอไป 
  เม่ือครบกำหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ๓ ป แลว ให
องคการบริหารสวนตำบลดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบลตาม ขอ ๒๗๑ เปนระยะเลา ๓ ป
ในรอบถัดไป ท้ังนี้ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลดวย 
  ขอ ๒79 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) 
ตามขอ ๒๘๐ หากคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) เห็นวาแผนการพัฒนาพนักงาน
สวนตำบลยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล
ดังกลาวตามความเห็นของคณะกรรมการพนักสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย)  หากองคการบริหารสวน
ตำบลมีความเห็นวาแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบลมีความเหมาะสมแลว และไดแจงยืนยันแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตำบลตอคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) เสนอเรื่องพรอมความเห็น
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลพิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) ตาม
วรรคหนึ่ง เปนประการใด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย)  และองคการบริหาร
สวนตำบลดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) 
  ขอ ๒๘0 ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) ตรวจสอบและ
กำกับดูแลใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตำบลท่ีไดประกาศใชบังคับ ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   
 



 
 

 
 

 ๑.๑.๔ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นและความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไดแสดงความสัมพันธระหวางแผนพัฒนา
ระดับมหภาค สูยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตามลำดับดังนี้ 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเทศไทย ๔.๐  
๑.๔ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
๑.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เพ่ือแสวงหาความรูใหม ๆ 
มาใชในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณท่ีไดวางไว 

      จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตนและเพ่ือใหเปนไปตามประกาศฯ  นอกเหนือจาก    
การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีสังกัดและตามกระบวนการในการทำงานตาง ๆ โดยปกติแลว จึงได
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรข้ึน โดยจัดทำใหสอดคลองกับแผนอัตรากำลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓) ขององคการบริหารสวนตำบล และจัดทำใหครอบคลุมถึงบุคลากรฝายบริหาร ฝายการเมือง พนักงาน
สวนตำบล ลูกจางประจำ  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

  

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๑) เพ่ือใชเปนกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความชัดเจนและเปนระบบ  

๒) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน สอดคลอง เชื่อมโยง และเขาถึงกระบวนการมีสวนรวม             
ท้ังภายในและภายนอกองคกร และสรางความเขมแข็งของหนวยงาน  

๓) เพ่ือสรางกระบวนการขับเคลื่อนงานแบบบูรณการการทำงานของบุคลากรใหมีปฏิสัมพันธ   
ระหวางกัน 

 ๔) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงาน ดานความรู
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ ดานความรูและทักษะ             
ของงานแตละตำแหนง ดานการบริหาร ดานคุณธรรมและจริยธรรม และหลักสูตรดานการปรับพฤติกรรม              
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

๕) เพ่ือใหบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลไดรับการพัฒนาอยางนอยหนึ่งหลักสูตรในหนึ่ ง
ปงบประมาณ  เก่ียวกับหลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ี
รับผิดชอบ หลักสูตรความรูทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตร               
ดานคุณธรรมและจริยธรรม และหลักสูตรดานการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

๖) เพ่ือเปนแนวทางสำหรับการจัดสงบุคลากรเขารับการพัฒนาในหลักสูตรตาง ๆ โดยไมใหกระทบตอ
การปฏิบัติงานของสวนราชการ รวมท้ังสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับ
งบประมาณขององคกร 

๗) เพ่ือใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหทราบถึง
ความสำเร็จของการพัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู เขารับ                     
การพัฒนา 

 



 
 

 

๑.๓ ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
๑.๓.๑ การเตรียมการและการวางแผน  
     ๑) แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
     ๒) พิจารณาเหตุผลและความจำเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชา             

แตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ                     
และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว  

     ๓) กำหนดประเภทของความจำเปน ไดแก ดานความรู ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู           
และทักษะเฉพาะของงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน ง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว                   
และดานคุณธรรมจริยธรรม  

๑.๓.๒ การดำเนินการพัฒนา  
     ๑) การเลือกพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม ประเด็นการพัฒนาและภารกิจท่ีจำเปนท่ีตองไดรับ            

การพัฒนา      
        ๒) เลือกแนวทางการพัฒนา อาจจัดทำเปนโครงการท่ีดำเนินการเอง หรือรวมดำเนินโครงการ              
กับสวนราชการ หรือเอกชนท่ีมีความรูความชำนาญ  
 

๑.๔ ประโยชนที่ไดรับจากการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
           ๑) ใชเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ              
และมีการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลกำหนด  

     ๒) ใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 
     ๓) บุคลากรทุกตำแหนงไดรับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  
     ๔) สามารถพัฒนาการทำงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ทุก

ตำแหนงใหมีความรู ทักษะ และทัศนะคติ เกิดประสิทธิภาพทำงานใหองคกรตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

บทท่ี ๒ 
ขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 

๒.๑ ขอมูลการศึกษาของขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
 

ระดับการศึกษา ขาราชการ (คน) ลูกจางประจำ (คน) พนักงานจาง (คน) รวม 
ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท 8 - - 8 
ปริญญาตร ี 1๓ -  1๔ 2๗ 
ปวส./อนุปริญญา - - 7 7 
ต่ำกวา ปวส. - - 3 3 
รวม 2๑ - 2๕ 4๕ 

** ขอมูล ณ วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
 

๒.๒  ขอมูลขาราชการตามกรอบอัตรากำลังและการฝกอบรมความรูในสายงาน 
 

 
ลำดับท่ี 

 
ตำแหนง 

จำนวน 
ตามกรอบ

อัตรากำลัง (คน) 

จำนวน 
ท่ีไดรับการ 

อบรมแลว (คน) 

จำนวนท่ียังไมไดรับ
การอบรม รวม

ตำแหนงวาง(คน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

นักบริหารงานทองถ่ิน 
นักบริหารงานท่ัวไป 
นักบริหารงานการคลัง 
นักบริหารงานชาง 
นักบริหารการศึกษาฯ 
นิติกร 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาการทองเท่ียว 
เจาพนักงานธุรการ 
วิศวกรโยธา 
เจาพนักงานปองกันฯ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการจัดเก็บรายได 
นักวิชาการพัสดุ 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการศึกษา 
สายงานการสอน(ครู ผดด./ครู) 

๑ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
1 
1 
1 
๑ 
๕ 

๑ 
- 
1 
1 
1 
- 
- 
๑ 
๑ 
- 
- 
- 
- 
- 
๑ 
1 
๑ 
- 
- 
- 

- 
๑ 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
1 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
- 
- 
- 
1 
1 
๕ 

 รวมท้ังส้ิน 24 9 ๑๕ 



 
 

๒.๓  กรอบอัตรากำลังขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
      (ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

  ตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ไดกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ พรอมท้ังการเปรียบเทียบสถิติปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ การเปรียบเทียบ
ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนกับเวลาท่ีใชเพ่ือประกอบการกำหนดจำนวนขาราชการท่ีรับผิดชอบงานนั้น ๆ อีกท้ัง              
การเปรียบเทียบอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณกับองคการบริหารสวนตำบลอ่ืน พรอมท้ังใน
การกำหนดตำแหนงไดวิเคราะหเกลี่ยอัตรากำลังท่ีวางและดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง โดยมีขาราชการ 
ลูกจางประจำ พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ตามแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการและกรอบ
อัตรากำลัง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางกรอบอตัรากำลงั 8.2ในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
 



 
 

แผนภูมิโครงสรางและสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ขอ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บทท่ี ๓ 

การวิเคราะหศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 

๓.๑ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธขององคการบริหารสวนตำบล        

      แมกรณ 

 ๓.๑.1 วิสัยทัศน 

            “แมกรณนาอยู  มุงสูการสงเสริมศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  คู เคียง

โครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปรงใส”   

๓.๑.2 พันธกิจ 
 ๑. จัดใหมีการบำรุงรักษาท้ังทางน้ำและทางบก 

 ๒. การพัฒนาแหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ิน การบำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

 ๓. การสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๔. การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

๕. การคุมครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 

๓.๑.2 ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 6 ดานขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีแนวทางการพัฒนาท่ี

หลากหลาย  ซ่ึงลวนแตมีความสำคัญ และจำเปนในการดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการ

พัฒนา องคการบริหารสวนตำบลแมกรณไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประกอบนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร การมีคุณธรรม จริยธรรม นำมาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี 

มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี     

มีระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  การสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวน

รวมในกิจกรรมตางๆ  การรวมคิด  รวมแกไขปญหาในหมูบาน  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปนไปตาม

ความจำเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัด  การจัดลำดับความสำคัญของปญหาเพ่ือแกไข

ปญหาใหไดทันตอเหตุการณ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารของ

องคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ เพ่ือใหตำบลแมกรณ เปนเมืองท่ีนาอยู ตลอดไป  สำหรับยุทธศาสตรการ

พัฒนาของตำบลแมกรณ ไดกำหนดไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 



 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด   

กลุมอาเซียน + ๖ และ GMS 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด   

กลุมอาเซียน + ๖ และ GMS 

1. การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงทางระบายน้ำ 
สะพาน และการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปน
เพ่ือรองรับการขยายตัวในดานการคาและการลงทุนในเขต
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.  การพัฒนาดานการผังเมือง การขนสงและวิศวกรรม

จราจร การดูแลรักษาท่ีสาธารณะและงานควบคุมอาคาร 

 
            

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๒. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ๑.  สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯใน

การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให

ประชาชนไดพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

2.  สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแก

ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวและการ

จัดการตลาด เพ่ือเกิดความยั่งยืนในอาชีพท้ังภาค

การเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม 

กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) 

3. เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาแหลงทองเท่ียว

เดิมและจัดหาแหลงทองเท่ียวใหมตามศักยภาพ

ของพ้ืนท่ี 

4.สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถ่ิน 

 



 
 

           

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๓.  การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท้ังในและนอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน 

๒.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใน

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

3. การพัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษา

ผูสอนภาษาตางประเทศและความรูเก่ียวกับ

ประเทศเพ่ือนบาน พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบัน

ทางศาสนา รวมท้ังสงเสริมการศึกษาท่ีคำนึงถึงภูมิ

ปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทางดานภาษาและการ

แตงกาย 

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม เพ่ือเปดโอกาสการเรียนรู

อยางกวางขวาง 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๔.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือ

ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขการอนามัยครอบครัว  

การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ.ใหมีคุณภาพ ครอบคลุมโดยการมีสวน

รวมของทุกภาคีเครือขาย 

2. สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินและแพทย

ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาวะ 



 
 

3. สงเสริมและสนับสนุนดานสวัสดิการสังคม การ

สังคมสงเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

4. สนับสนุนท่ีพักอาศัยแกผูยากไร ผูดอยโอกาส  

ผูยากจน ใหมีท่ีอยูอาศัยท่ีดี คงทน ถาวรและมี

สภาพแวดลอมท่ีดี 

5. สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน 

ตลอดจนใหความสำคัญแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กให

ไดรับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอยาง

ครบถวน 

6.สนับสนุนงานดานการสงเสริมอาชีพและการฝก

อาชีพใหแกประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ 

กลุมผูไมมีงานทำ เพ่ือกอใหเกิดการสรางอาชีพ 

รวมถึงการสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุและผูพิการมี

งานทำมีรายได 

7. สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนงาน

ดานการรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ตลอดจนใหความสำคัญกับระบบเตือนภัยท่ีเกิด

จากภยัธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5:  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดำรงอยางสมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๕.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมใหดำรงอยางสมบูรณและย่ังยืน 

 

1.  .การสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมขยะมูลฝอย

สิ่งปฏิกูลน้ำเสียในชุมชนและมลพิษทางอากาศ

ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบยีบเรียบรอยของชุมชน 

2. เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสำนึกใหกับ

ประชาชนในการดำเนินการอนุรักษคุมครองดูแล

และบำรุงรักษาปาไม แหลงน้ำ ตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใหเกิดประโยชนและเกิด

ความสำเร็จอยางยั่งยืนและตามแนวทาง

พระราชดำริ 



 
 

3. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรแหงการเรียนรูดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. สงเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายตนน้ำ (Check 

Dam)เพ่ือชะลอการไหลของน้ำและตะกอน เสริม

ความสมบูรณของปา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 :  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

6.  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 1. สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ

เสรีภาพของประชาชนและการมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

2. เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชน

ทองถ่ินบนพ้ืนฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและ

การยอมรับของทุกภาคสวน 

3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในดานการคลัง วิธีการ

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวน

รวม ท้ังนี่เพ่ือการแกไขปญหาของประชาชนและ

การใหการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและ

เทคโนโลยีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.๑.๓  เปาประสงค  
- เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับความเปนอยูและอำนวยความสะดวกในชุมชน  
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนใหดีข้ึน  
- เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความนาอยูและยั่งยืน  
- เพ่ือพัฒนาการเมืองการบริหารแกประชาชนใหมีความรูความเขาใจในการมีสวนรวมใน  
  กิจกรรมทางการเมืองและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวน   
  ทองถ่ินใหดีข้ึน  
- สรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

๓.๑.๔ ตัวช้ีวัด  
- ระบบคมนาคมและขนสงโครงสรางพ้ืนฐาน สะพาน ทางระบายน้ำไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน  



 
 

- เพ่ิมศักยภาพแหลงทองเท่ียวและพัฒนาแหลงทองเท่ียวของตำบล  
- เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง  
- อนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
- เด็กเยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสถานท่ีพักผอนของชุมชน 
- ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
- มีการพัฒนาแหลงน้ำใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภคในชุมชน 
- รักษาแหลงน้ำ ปาไม 
- บำรุงรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
- พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 
- พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 
- สงเสริมประชาธิปไตยการรับรูขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม 

๓.๒ การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) 
 

การวิเคราะหบุคลากร 

การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis)   ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT  หาจุดแข็ง จุดออน  

โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเปนการวิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลท่ีกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดไว เพ่ือใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

ท้ังนี้เนื่องจาก “คน”  คือปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกรใหบรรลุเปาหมาย

ตามท่ีกำหนดไว  ดังนั้นจึงแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ระดับ คือการวิเคราะหตัวบุคคลและการวิเคราะหใน

ระดับองคกร  ดังนี้ 

การวิเคราะหตัวบุคคล 

การวิเคราะหบุคลากร 
การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการ 

วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดไว 

เพ่ือใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

          การวิเคราะหตัวบุคลากร 

จุดแข็ง 
1. มีภูมิลำเนาอยูในพ้ืนท่ีใกล   อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ป  เปนวัยทำงาน 
3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
4. เปนคนในชุมชนสามารถทำงานคลองตัว โดยใชความสัมพันธสวนตัวได  
 



 
 

จุดออน 

1. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล 
2. ทำงานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป  ไมคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ 
โอกาส 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทำใหเกิดความรวมมือในการทำงานไดงาย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการทำงานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 
ขอจำกัด 

๑.  สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย รายไดไมพอ 
    ๒.  ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 
    ๓.  พ้ืนท่ีกวางทำใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 
    ๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหาเศรษฐกิจทำใหมีเวลาให ชุมชนจำกัด                                                                                       
    ๕.  มีความกาวหนาในวงแคบ 

การวิเคราะหในระดับองคกร 

จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยายท่ี   
2. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได      
3. อยูในวัยทำงานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว     
4. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรีข้ึนไป     
5. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการทำงานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี    
6. มีระบบบริหารงานบุคคล                                                                                            

จุดออน 

1. ขาดความกระตือรือรน 
2. มีภาระหนี้สินทำใหทำงานไมเต็มท่ี 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทำใหบางสายงานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน เกษตร  ชาง  

สิ่งแวดลอม  นิติกร          
5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ 

 โอกาส 

1. ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดีมาก 
2. มีความคุนเคยกันท้ังหมดทุกคน        
3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทำใหรูสภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี ,ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 

ขอจำกัด 

1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก ความสัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทาง
วินัยเปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพ่ีนอง    



 
 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  ความรูท่ีมีจำกัดทำใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลาย
จึงจะทำงานไดครอบคลุมภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล 

3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี  จำนวนประชากร   และภารกิจ 
๓.๓ การวิเคราะหแนวโนมความตองการและความคาดหวังในการพัฒนาของบุคลากร 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาขาราชการ องคการบริหารสวนตำบลเชียงราย ไดดำเนินการสำรวจความ
ตองการฝกอบรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ และรวบรวมรายละเอียดประวัติการฝกอบรม
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และรายละเอียดประวัติการฝกอบรมของพนักงานสวนตำบลโดยแยก
ตามกลุมสายงานมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาและการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม  
 ๓.๓.๑ ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร  
 ๑. เสริมสรางศักยภาพท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคกร 
 ๒. มีการพัฒนาศักยภาพตรงตามกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
 ๓. ระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวมดีข้ึน และอาจเห็นผลไดจากการเขารับการฝกอบรมหรือ 
               ประชุมสัมมนาไดอยางชัดเจน 
 ๔. การมีเครือขายผูมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
      ประสบการณรวมกัน 

5. การทำงานเปนทีม (Teamwork)  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ไมเกิดการทำงานซ้ำซอน มีการ
ประสานงานท่ีงายและไมสิ้นเปลืองงบประมาณ 

6. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนำพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ ชวยเสริมสรางองคกร           
สูความสำเร็จ 

7. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแกการบริหารเพ่ือใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค (Objective) ท่ีวางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (result based 
management) และการจัดทำขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร 

8. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแกการบริหารท่ีจะตองบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ำเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทำ cost-
benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบ
กับประโยชน ท่ี ไดรับ รวมท้ังจัดทำเปาหมายการทำงานและวัดผลงานของระดับบุคคล   
(individual scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards) 

9. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับผูนำใหมีขีดสมรรถนะในการบริหารงานเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองตอเปาหมายององคการอยางแทจริง เปนแกนหลักขับเคลื่อนองคการในอนาคตตอไป
ถึงแมเปาหมายขององคการจะเปลี่ยนแปลไปตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ๓.๓.๒ ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตำบล ในการพัฒนาบุคลากร 
๑. บุคลากรมีทักษะและความสามารถในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสำเร็จในชีวิตของบุคลากร 
๓. บุคลากรไดรับการสงเสริมใหเรียนรูท้ังในและนอกระบบ 
๔. มีผูนำท่ีเปนผูกำหนดทิศทาง ความเชื่อ และคานิยมรวม เพ่ือกอใหเกิดความมุงม่ันรวมกันท้ัง

องคกร และประเมินผลลัพธจากท่ีคาดหวังไว และท่ีสำคัญคือ การเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง  
          (Change Agent) และปฏิบัติใหเปนแบบอยาง (Role Model) 

๕. ไมมีแรงกดดันในการทำงาน มีการกระจายอำนาจและมีความยืดหยุนตามสถานการณ           
     การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เปนการเพ่ิมพลังอำนาจในการปฏิบัติงาน มีความเปนอิสระทาง   

    ความคิดและการตัดสินใจ 



 
 

๖. ผูบริหารมีการสื่อสารถายทอดทิศทาง นโยบายการปฏิบัติงานเพ่ือแสดงความชัดเจนขององคกร  
    เก่ียวกับพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม เปาหมาย นโยบายขององคกร โดยมีการใหขอมูลขาวสารอยาง  
    ท่ัวถึง เพ่ือใหบุคลากรเขาใจทิศทางองคกร รูและเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตน 
๗. มีการปรับสภาพแวดลอมในการทำงานไมวาจะเปนสถานท่ีตลอดจนอุปกรณในการทำงานให       
    เหมาะสมและเอ้ือตอการปฏิบัติงานซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรและหนวยงาน 

๓.๓.๓ ความตองการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
๑. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง (Responsiveness)    

ตอความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive         
impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

๒. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเปน มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกลตัว
ประชาชน 

๓. ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซ่ึง ไดแกการปฏิบัติ
ราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey) 
 

๓.๔  วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
 ๓.๔.๑ วิสัยทัศน 
  “แมกรณนาอยู  มุงสูการสงเสริมศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  คูเคียง
โครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปรงใส”   
 ๓.๔.๒ พันธกิจ  
  ๑. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกตำแหนงและมีการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตาง ๆ 
  ๓. สงเสริมและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถใหทันสมัยอยูเสมอ 
  ๔. สงเสริมใหบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 
  ๕. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓.๔.๓ จุดมุงหมาย 
  ๑. พัฒนาความรูความสามารถพนักงานสวนตำบล สูความเปนมืออาชีพ (Knowledge 
Worker) ในการบริการประชาชน เพ่ือสงมอบบริการท่ีดีท่ีสุดแกประชาชนผูมารับบริการ 
  ๒. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล ไดรับการพัฒนาทุกตำแหนงภายในระยะเวลา ๓ ป 
ครอบคลุมตามหลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๓. บคุลากรในองคกรสามารถนำนโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติงานไดสำเร็จ 
  ๔. บุคลากรมีสามารถในการถายทอดความรูเก่ียวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล 
  ๕. สรางและพัฒนาบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ ประสานประโยชน” 
  ๖. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตำบล ตามสมรรถนะวิชาชีพอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง โดยเนนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   และความภูมิใจใหแกบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ และสามารถประเมินผลการนำความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
เปนไปตามเกณฑการประเมิน 



 
 

  ๗. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดฝกอบรมเอง จัดสงไปศึกษา ฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน 
  ๘. พัฒนาความรูความสามารถใหบุคลากรมีความเขาใจในการนำ IT มาชวยในการปฏิบัติงาน 
  ๙. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
  ๑๐. กระบวนการเรียนรูของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณมีความตอเนื่อง 
สามารถสรางองคความรูและเผยแพรตอสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๑๑. เกิดการเสริมสรางความเขมแข็งและจิตสำนึกในสิทธิหนาท่ีของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ เพ่ือใหสามารถดูแลผลประโยชนของภาคสวนตาง ๆ ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 
  

บทท่ี ๔ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ ๓ ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) เพ่ือให
การพัฒนาพนักงานสวนตำบล มีความท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพในการพัฒนามากยิ่งข้ึน นอกจากองคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณจะจัดฝกอบรมแลว ยังจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน และตามสถาบันตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน  อีกท้ังใหสวนราชการตาง ๆ ภายในสังกัด ไดพัฒนาบุคลากรในสวน
ราชการของตนเอง  จึงวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓)  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  
ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ 

๑.พัฒนาตามสมรรถนะหลัก  
๒.พัฒนาตามสมรรถนะ 
   ประจำผูบริหาร  
๓.พัฒนาสมรรถนะประจำ 
    สายงาน 
4.ปรับปรงุโครงสรางและอัตราให 
   เหมาะสมกับขอเท็จจริงใน 
   ปจจุบัน 
๕.จัดทำแผนสรางเสนทาง 
   ความกาวหนาใหชัดเจน  
   (Career Path) 
 
 
 
 
 

๑.คาใชจายในการฝกอบรมและ 
   สัมมนาของบุคลากรองคการ 
   บริหารสวนตำบลแมกรณ      
   ในหลักสูตรตาง ๆ ตามแผนการ 
   ฝกอบรมของสถาบันพัฒนา 
   บุคลากร ทองถ่ิน กรมสงเสริม 
   การปกครองทองถ่ินและโครงการ 
   ท่ีดำเนินการโดยสถาบนั องคกร     
   ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรูเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  
   พนักงานสวนตำบลและพนักงาน 
   จางอบต. 
๒.โครงการอบรมหลักสูตร เสริมสราง  
    สมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากร  
    โดยจัดฝกอบรมในหัวขอตาง ๆ 
    เชน การพัฒนาภาวะผูนำ 
    (Leadership  Development  
    Program) 
๓.ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลัง 



 
 

๔.วิเคราะหสภาพกำลังคนและ 
   จัดทำคุณลักษณะงานเฉพาะ 
   ตำแหนง 
๕.สรางเสนทางความกาวหนา 
  (Career Path) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
และธรรมาภิบาล  
 

๑. ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ 
    และแนวทางปฏิบัติท่ีดีตาม 
    ประมวลจริยธรรม  
๒.พัฒนาดานจิตสานึกและการมี 
   จิตสาธารณะ  
๓. จัดโครงการเชิดชูผูมีคุณธรรม 
     จริยธรรม 
๔. ปลูกฝงอุดมการณและปรัชญา 
    การเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ 
    และศักดิ์ศรี และเชิดชูยกยอง 
    ผูเปนตนแบบดานคุณธรรม 
    จริยธรรม 
๕. ลดปจจัยเสี่ยงในการทุจริต 
    คอรรัปชั่นและการกระทำผิด 
    วินัยของบุคลากร 
๕. สงเสริมใหมีการจัดการความรู 
    และวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศ  
    (Best Practies) ในดาน 
    จริยธรรมและธรรมภิบาล ซ่ึงจะ 
    ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
    ข้ึนในองคกร 

๑.โครงการเสริมสรางการปองกัน 
   และปราบปรามการทุจรติในการ 
   ปฏิบัติงาน  
๒.โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน 
   สวนตำบลและพนักงานจาง  
   ผูมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการ 
   ปฏิบัติราชการ/ใหบริการ 
   ประชาชนดีเดน ประจำป      
๓.โครงการ อบรมคุณธรรมและ 
   จริยธรรม 
4.โครงการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาสู
องคกรแหงการเรียนรู และมี 
สวนรวม 
 
 

๑. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
    และการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
    รวมท้ังมีการสงเสริมใหมีการ 
    แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล 
    ขาวสารและความรู  
     (Development and  
     Knowledge) 
๒. กิจกรรม ๕ ส 
๓. กิจกรรม  Green Office 
๔. ประชุมสวนราชการภายใน 
    ระดับกองและระดับหนวยงาน 
 

๑.โครงการสรางองคกรเปนองคกร 
   แหงการเรียนรู 
๒. โครงการ Green office องคกร 
    แหงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 
๓. การจัดกิจกรรม ๕ ส และ 
    กิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ  
๔. การจัดทำขอตกลงกับสำนัก/ 
    กองตาง ๆ ในการจัดประชุม  
    ภายในระดับสำนัก/กอง และ 
    การจัดประชุมหัวหนาสวน 
    ราชการประจำเดือน 

 



 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. หาความจำเปน (Training  
    Need) ในการพัฒนาบุคลากร 
๖. พัฒนาระบบฐานขอมูล 
    สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
    ปฏิบตัิงานดานการบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคล 
7. มีแผนจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 

๕. จัดทำแบบสอบถามความ 
    ตองการฝกอบรม และใหทุก 
    สวนราชการในสังกัดมีการหา 
    ความจำเปน (Training Need)  
    เบื้องตนในการพัฒนาบุคลากร 
    และใชเปนขอมูลในการจัดทำ 
    แผนพัฒนาบคุลากรในสังกัด 
๖. โครงการจัดทำระบบฐานขอมูล 
    บุคลากรทองถ่ินแหงชาติ โดย 
    ใหบุคลากรมีสวนรวม เชน ให 
    บคุลากรรวมตรวจสอบประวัติ 
    ตนเอง หรือการนำไปใช 
    ประโยชนในอนาคต 
7. มีแผนจัดการความรู 
๘. มีการเผยแพรองคความรูท่ีมีได 
   รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอ่ืน 
   ไดเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรให
เปนมืออาชีพ 
 

๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาอยาง 
    ตอเนื่อง 
๒. บุคลากรทุกตำแหนงตองไดรับ 
    การพัฒนาอยางนอยปละ ๑  
    หลักสูตร  
๓. กำหนดแนวทางสรางแรงจูงใจ 
    เพ่ือใหบุคลากรท่ีมีศักยภาพมี 
    ความผูกพันกับองคกร เชน    
    ระบบการมอบหมายงานใหตรง 
    กับศักยภาพ ระบบคาตอบแทน 
    ตามผลการปฏิบัติงาน  
๔. สงเสริมใหบุคลากรมีความรู 
    ความเขาใจในการดำเนินงาน 
    ตามนโยบายผูบริหารและตาม 
    ขอระเบียบกฎหมายกำหนด 
๕. สงเสริมใหมีการศึกษาดูงาน 
    องคกรอ่ืน ๆ เพ่ือนำความรูมา 
    ปรับใชกับการพัฒนาทองถ่ิน 

๑.คาใชจายในการฝกอบรมและ 
   สัมมนาของบุคลากรองคการ 
   บริหารสวนตำบลในหลักสูตร 
   ตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรม 
   ของสถาบันพัฒนาบุคลากร 
   ทองถ่ิน กรมสงเสริมการ 
   ปกครองทองถ่ินและโครงการท่ี  
   ดำเนินการโดยสถาบัน องคกร 
   ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรูเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  
   และพนักงานสวนตำบลและ 
   พนักงานจางขององคการบริหาร 
   สวนตำบล 
๒.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
   ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ 
   บริหารสวนตำบล 
๓.โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ 
   พัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
   การจัดบริการสาธารณะองคการ 
   บริหารสวนตำบล 

   



 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๑. จัดใหมีการสงเสริมสุขภาพ 
     กาย-ใจ ท่ีเหมาะสมกับความ 
     ตองการของแตละบุคคล เชน  
   - จัดตั้งชมรม/กลุมกีฬาตาง ๆ  
   - การตรวจสุขภาพประจำป 
๒. จัดใหมีการฝกอบรม/สัมมนา 
    เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 
    เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ตนเอง ไดแก การบริหาร 
    จัดการการเงิน การบริหาร 
    จัดการเวลา พัฒนาทักษะเพ่ือ 
    อาชีพเสริม 
๓. จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมการ 
    สงเสริมความสัมพันธท่ีดีใน 
   หนวยงาน เชน กิจกรรมการ  
   แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ การ 
   ปลูกตนไม กิจกรรมบำเพ็ญ 
   ประโยชน 
๔. มีการจัดสวัสดิการและสิ่ง 
    อำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ี 
    ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม 
    กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม  
    สอดคลองกับความตองการและ 
    สภาพของสวนราชการ 
๕. ใหความรูและสรางทัศนคติท่ีดี 
    ในการจัดสภาพแวดลอมท่ี 
    เหมาะสมและเอ้ือตอการ 
    ปฏิบัติงาน 
 

๑. โครงการอบรมเสรมิสราง 
   คุณภาพชีวิตในการทำงาน  
   (Quality of Work Life)  
๒. โครงการ Green office  
    องคกรแหงการเรียนรูดาน 
    สิ่งแวดลอม 
๓. การสำรวจความตองการดาน 
    สิทธิสวัสดิการของบุคลากร 
๔. การจัดใหบริการตรวจสุขภาพ 
    ประจำป 
๕. การสงเสริมการดำเนินงานกลุม 
    เงินสวัสดิการพนักงานสวน  
    ตำบลและพนักงานจาง  
    เพ่ือการออมทรัพย การให 
    กูยืมเงิน และการใหเงินปนผล 
    แกสมาชิก โดยอาจขยาย 
    กิจกรรมการดำเนินงาน 
    ของกลุมไปถึงการชวยเหลือกัน 
    ในดานตาง ๆ ตอไปในอนาคต 
๖. การจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  
    รวมกันเชน Big Cleaning day 
    ถวายเทียนพรรษา, การออก 
    กำลังกายทุกวันพุธพรอมพบปะ 
    แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร, การ 
    จัดสภากาแฟตามโอกาส, การ 
    รวมบริจาคเงินชวยเหลือผู 
    ประสบอัคคีภัย, การเก็บกาแฟ, 
    การปลูกปา,การสรางฝาย,การ 
    สงเสริมการใหกำลังใจแกเพ่ือน 
    รวมงาน เชน การเยี่ยมกรณี 
    เจ็บปวย คลอดบุตร แลก 
    ของขวัญวันปใหม,ทำอาหาร 
    และรับประทานอาหารกลางวัน  
    รวมกัน ฯลฯ 
 

 
 
 



 
 

บทท่ี ๕ 
แผนการพัฒนาและตดิตามประเมินผล 

  จากขอมูลในบทท่ีผานมาซ่ึงมีขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากร อันประกอบดวยขอมูลการศึกษา 
การเขารับการฝกอบรมความรูตามสายงาน จำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  การวิเคราะหศักยภาพของบุคลากร ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของบุคลากร วิเคราะหแนวโนมความ
ตองการและความคาดหวังในการพัฒนาของบุคลากรของผูบริหาร ขาราชการและประชาชน และการกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ อีกท้ังการสำรวจขอมูลสภาพปญหาความ
ตองการฝกอบรมกับทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล พรอมท้ังการรวบรวมประวัติการ
ฝกอบรมตามตำแหนงของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางท้ังสิ้น จำนวน 29 คน  ไดรับการฝกอบรม
ความรูตามสายงานแลว จำนวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๒7.59  จึงมีความจำเปนตองมีการสงเสริมพัฒนา
บุคลากรใหไดเขารับการฝกอบรมความรูตามสายงานตามตำแหนงท่ีตนเองดำรงตำแหนงอยูเพ่ือสงเสริมความรู
ความเขาใจใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง และการกาวเขาสูระบบจำแนกตำแหนง
ของขาราชการสวนทองถ่ินจากระบบซี เปนระบบแทง ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น เชน 
มาตรฐานกำหนดตำแหนง การนำระบบความรู ทักษะ และสมรรถนะ (Competency) มาใช โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ท้ังกระบวนการในการกำหนด
ตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual KPIs) และการประเมินในระบบสมรรถนะ แนวทาง หลักสูตร  และวิธีพัฒนา
ขาราชการท่ีจะตองสอดคลองกับระบบแทง นอกจากนี้ยังไดตระหนักถึงการพัฒนาตามแนวนโยบายแหงรัฐ คือ 
การพัฒนาไปสู Thailand ๔.๐ ทำใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณจะตองไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
เปาหมายท่ีวางไว มีสมรรถนะตามระดับท่ีคาดหวัง/ตองการหรือมากกวา มีคุณธรรมจริยธรรมนำมาปรับใชกับ
การทำงานไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และการกาวไปสู 
Thailand ๔.๐  จึงไดวางแผนการพัฒนาและติดตามประเมินผลไวดังนี ้
๕.๑  หลักสูตรการพัฒนา/วิธีการพัฒนาและงบประมาณ  
        ๕.๑.๑ หลักสูตรการพัฒนา  

        หลักสูตรการพัฒนา สำหรับผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ พนักงานจางรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตละตำแหนงจะไดรับการพัฒนา
อยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้  

(๑) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
(๓) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  
(๔) หลักสูตรดานการบริหาร  
(๕) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(๖) หลักสูตรสงเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)   
 
 
 
 
 



 
 

 
         ๕.๑.๒ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา  

         วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  พนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลเชียงรายดำเนินการโดยจัดทำโครงการและหลักสูตร
การพัฒนาเอง และการจัดสงบุคลากรเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน และโครงการท่ีสถาบัน องคกรตาง ๆ จัดฝกอบรม รวมท้ังอาจมีการ 

ดำเนินการรวมกับสำนักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน สวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน โดยมีวิธีการพัฒนาวิธี
ใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความจำเปน ความเหมาะสม ดังนี้  

(๑) การปฐมนิเทศ  
(๒) การฝกอบรม  
(๓) การศึกษา หรือดูงาน  
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
(๕) การสอนงาน การใหคาปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

          ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาพนักงานสวนตำบล จะกำหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีเขา
รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 

๕.๑.๓ ข้ันตอนโครงการ/หลักสูตร และงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  
         งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลไดจัดสรรงบประมาณ สำหรับ

การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล ตามแผนการบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
อยางชัดเจน เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยต้ังไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ หมวดคาใชสอย รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลในหลักสูตรตาง ๆ ตามแผนการ
ฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และโครงการท่ีสถาบัน องคกร
ตาง ๆ จัดฝกอบรม และการตั้งจายเปนรายโครงการสำหรับโครงการท่ีดำเนินการจัดฝกอบรมเอง 
  ท้ังนี้โดยมีแผนผังแสดงข้ันตอนการดำเนินการพัฒนาบุคลากร โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
และงบประมาณตามแผนพัฒนา ดังนี้ 
 



 
 

ผังข้ันตอนการพัฒนาบุคลากร 

การอบรม/การฝกอบรมทั่วไป 

 

  

 

 

 

 

 

     สอดคลองและจำเปนตอภารกิจหนาท่ี 

         ประโยชนท่ีไดรับ 
     เพ่ิมทักษะปฏิบัติงานดาน….(เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน) 

         สงเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) 

                                                                                                 งบประมาณ 
 
 
 

 

การอบรม/ฝกอบรม 

ท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด 

การอบรม/ฝกอบรม/ 

ศึกษาดูงาน  

ท่ีอบต.หวยชมภูจัดเอง 

 

หนวยงานอ่ืนเสนอโครงการตอ 

นายกอบต. 

  

สำนักปลัดอบต. 

เสนอโครงการ 

ผูบริหารเห็นชอบ/อนุมัติ 

ใหดำเนินโครงการ 

สำนักปลัดอบต. 

พิจารณาเบื้องตนตามแผนการ

พัฒนาบุคลากรประจำป/

เหตุผลประกอบอ่ืน ๆ /

ประสานงานกับสวนราชการท่ี

เก่ียวของกับหลักสูตร 

กรณีเห็นวาไมควรสงบุคลากรอบรม 

นำเสนอตอผูบริหารรวมเรื่อง 

กรณีเห็นวาควรจัดสง 

นำเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

พรอมจัดทำคำสั่งใหเดินทางไปราชการ 

ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา

พนักงานสวนตำบล 

ในหวงระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

การติดตามและประเมินผล 



 
 

๕.๒ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  

 ๕.๒.๑ การตรวจสอบ 
  ๑) งานการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีหนาท่ีจัดทำประวัติและทะเบียน
ควบคุมการจัดสงขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจางทุกราย เพ่ือบันทึกขอมูลการเขารับการพัฒนาทุก
หลักสูตร 
  ๒) ใหผูเขารับการฝกอบรมแนบแบบแสดงเจตจำนงในการนำความรูความสามารถ ทักษะ             
และสมรรถนะท่ีไดรับจากการอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน พรอมแนบประวัติการฝกอบรมในปงบประมาณ         
ท่ีจะเขารับการฝกอบรมและแบบประเมินผลกอนเขารับการฝกอบรม 
  ๓) ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดในแตละสวนราชการ เปนผูพิจารณาความเหมาะสมและ
ตรวจสอบความถ่ีของผูเขารับการพัฒนาในแตละหลักสูตรจากประวัติการฝกอบรมในปงบประมาณท่ีจะเขารับ
การฝกอบรม เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตในเบื้องตน พรอมลงนามในแบบแสดงเจตจำนงการขอเขารับ
การฝกอบรมของผูขอเขารับการฝกอบรม และทำการประเมินในแบบประเมินผลกอนเขารับการฝกอบรม            
ท้ังนี้การอนุญาตไมใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตำแหนงนั้น ๆ ดวย 

 ๕.๒.๒ การติดตาม 
  ๑) ใหผูเขารับการพัฒนาทุกหลักสูตร รายงานผลตอผูบริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๐ 
ภายในหกสิบวัน นับแตวันเดินทางถึงองคการบริหารสวนตำบลเชียงราย โดยเนื้อหาการรายงานจะตองเปนองค
ความรูตาง ๆ ท่ีไดรับจากการเขารับการฝกอบรมและขอเสนอแนะหรือแนวทางท่ีจะนำมาปรับใชกับองคการ
บริหารสวนตำบลเชียงราย รวมท้ังคะแนนการทดสอบท้ังกอนและหลังของการฝกอบรมนั้น ๆ (ถามี) 
  (๒) งานการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีการติดตามและประเมินผล
ภายหลังการเขารับการฝกอบรม และรายงานผลการพัฒนาของผูเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรตาง ๆ ใน
ภาพรวมขององคกร 
  (๓) จัดใหมีการถายทอดความรูและฝกปฏิบัติในหลักสูตรท่ีไดรับจากการฝกอบรมใหแก
บุคลากรภายใน เพ่ือใหผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือคลายคลึงกันไดเรียนรูรวมกัน เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ราชการ โดยงานการเจาหนาท่ีเปนผูประสานงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน การจัดโครงการสรางองคกร           
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู การนำเขาสูวาระการประชุมประจำเดือนหัวหนาสวนราชการ หรือการจัดเวที
เฉพาะเรื่องท่ีสำคัญ เปนตน รวมท้ังใหแตละสวนราชการมีการสอนงานภายในหนวยงานจากความรูท่ีไดรับจาก             
การเขารับการฝกอบรมพัฒนาหรือจากประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 ๕.๒.๓ การประเมินผล 

  หลักสูตรท่ีองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการเอง 
  ๑. การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบ กอน – หลังการฝกอบรม 
  ๒. การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของเชน ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน เพ่ือนรวมงานและใตบังคับ
บัญชา ของผูเขารับการพัฒนา 
  ๓. การสรุปผลความสำเร็จในภาพรวมของทุกหลักสูตร 

  หลักสูตรท่ีหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืนเปนผูจัด 
  ๑. การนำคะแนนทดสอบกอนและหลังเขารับการฝกอบรมมาแนบกับรายงานการฝกอบรม 
  ๒. การใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเปรียบเทียบกอนการเขารับการพัฒนา
กับหลังจากท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ือใหทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา  



 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖๔  - ๒๕๖๖ 

******* 

เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดรับการเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลลงวันท่ี 5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.
2545  ขอ 269  ใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง
ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559  มาเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘   เดอืน  กันยายน  พ.ศ.25๖๓ 

 
                                                      (ลงชื่อ) 

(นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
                                                    นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
ท่ี  176/2563 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)  
******* 

เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดรับการเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลลง วันท่ี ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  
2545 ขอ 269  ใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอ 270 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  ดังรายชื่อและตำแหนงตอไปนี้ 

1.  นายรัติพงศ  เทพสุภา  นายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานกรรมการ 
2.  นายอรรฆพร  บุญเจือ  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล กรรมการ 
3.  นางนงนุช  ศรีธิ  ผูอำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
4.  นายยุทธนา   ชูศรีโฉม ผูอำนวยการกองชาง  กรรมการ 
5.  นายชลิต   สมรูป           หัวหนาสำนักปลัดฯ  กรรมการ 
6.  นายอมร  ประพัศรางค         บุคลากร                       กรรมการ/เลขานุการ 

  ใหมีหนาท่ีจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.2564-2566   ตลอดจนพิจารณาวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามแตละตาม
ความเหมาะสม 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

         สั่ง  ณ  วันท่ี  4  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.25๖๓ 
 
 
 
    (ลงชื่อ) 

(นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
             นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการจดัทำแผนพัฒนาบุคลากร 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
วันท่ี  ๒๒  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๓ 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
ผูเขาประชุม   ๗   คน 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1. นายรัติพงศ  เทพสุภา ประธานกรรมการ รัติพงศ  เทพสุภา 

2. นายอรรฆพร  บุญเจอื กรรมการ อรรฆพร  บุญเจือ 

3. นางนงนุช  ศรีธิ กรรมการ นงนุช  ศรีธ ิ
4. นายยุทธนา  ชูศรีโฉม กรรมการ ยุทธนา  ชูศรีโฉม 
5. นางสาวนันธิยา  คีรีแกว กรรมการ นันธิยา  คีรีแกว 
๖. นายชลิต  สมรูป กรรมการ/เลขานุการ ชลิต  สมรูป 
๗. นายอมร  ประพัศรางค ผูชวยเลขานุการ อมร  ประพัศรางค 

 
เริ่มประชุมเวลา  1๕.30  น.     
 

เม่ือถึงเวลาประชุม  นายอมร  ประพัศรางค  ตำแหนง  นักทรัพยากรบุคคล  ทำ
หนาท่ีผูชวยเลขานุการในท่ีประชุม   ไดเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร    
และ  รายงานให นายรัติพงศ  เทพสุภา  ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนตำบล 
ทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม  ทราบวามีผูมาประชุมครบท้ัง  6  ทาน  เปนอัน
ครบองคประชุม  โดยประธานไดกลาวเปดประชุมและดำเนินประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
 นายรัติพงศ  เทพสุภา  ตามท่ีไดมีคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ท่ี  ๑๗๖/25๖๓  ลงวันท่ี  
 มิถุนายน  25๖๓  เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร   

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔-๒๕๖๖  ใหสอดคลองตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  ขอ 269  ขอ 270 
และใชแผนพัฒนาบุคลากรเปนกรอบในการพัฒนาและสงเสริมการบุคลากรภายใน
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เพ่ือเปนการสงเสริมความรู ทักษะ ทัศนคติ  
คุณธรรมจริยธรรมอันจะทำใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงตางๆของ
พนักงานสวนตำบลมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลตอการบริหารจัดการ
และการใหบริการประชาชนจึงไดเรียกประชุมคณะกรรมการในวันนี้ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 



 
 

 
- 2  - 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
-   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิจารณารางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔-๒๕๖๖ 
นายรัติพงศ  เทพสุภา แจงบุคลากร  กลาวถึงความสำคัญและ ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดทำ

แผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล  ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
นายอมร  ประพัศรางค      ตามท่ีประธานฯ มอบหมายใหขาพเจาแจงใหท่ีประชุมทราบความสำคัญ   

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของในจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมีรายละเอียดดังนี้ 
   ความสำคัญของการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
2. เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร 
3. เปนการพัฒนา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของ

บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลรแมกรณ    ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  จากขอมูลการวิเคราะห SWOT  ขอมูลดานบุคลากร  และองคกร ท่ีไดแจก
ใหกับทุกทานตามเอกสารแลวนั้น  ขอนำเสนอ ขอมูลดังนี้ 

            การวิเคราะหตัวบุคลากร (Personal  Analysis)  ใชหลักการวิเคราะห SWOT  ซ่ึงเปนการ 
วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดไว  
เพ่ือใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในแนวทางเดียวกันและเขาใจงาย 

การวิเคราะหตัวบุคลากร 

จุดแข็ง (Strengths) 

1.  เจาหนาท่ีมีภูมิลำเนาอยูในพ้ืนท่ีใกล อบต. 

2.  มีอายุเฉลี่ย 25-40  ป เปนวัยทำงาน 

3.  มีผูหญิงมากกวาผูชายทำใหการทำงานละเอียด   

     รอบคอบ 

4.  มีการพัฒนาการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

5.  เปนคนในชุมชนสามารถทำงานคลองตัว  โดยใช 

     ความสัมพันธสวนตัวในการติดตอประสานงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัตงิานยังขาดความรูท้ี่เป็น

ระบบและเหมาะสมกับการปฏบิัตงิาน 

2.  ทำงานในลักษณะใช้ความคดิส่วนตัวเป็นหลัก 

3.  มภีาระหนี้สนิ 

 

 

โอกาส (Opportunities) 
1.  มีความใกลชิดคุยเคยกับประชาชนทำใหเกิดความ 
     รวมมือในการทำงานไดงาย 
2.  มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.   อุทิศตนได   
     ตลอดเวลา 
3.  พนักงานสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     ข้ึนไปตามตำแหนงท่ีปฏิบัติ สามารถนำความรูมา 
     พัฒนา ปฏิบัติงานไดหลากหลาย มีประสิทธิภาพ 

ข้อจำกัด (Threats) 

1.  เจ้าหนา้ที่บุคลกร  มจีำนวนนอ้ย  ไม่ครบ

ตามโครงสรา้งหน้าที่  ตำแหน่ง พนักงาน

หนึ่งคนตอ้งรับผิดชอบงานหลายดา้น 

2. บุคลากรมคีวามก้าวหน้าในวงแคบ  
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การวิเคราะหในระดับองคกร 

จุดแข็ง (Strengths) 

1.  มกีารกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงาน           

     ท่ีปฏบัิติ 

2.  เจา้หน้าท่ีมภูีมลิำเนาอยู่ในพื้นท่ีใกล ้อบต. 

3.  ส่งเสริมให้มกีารใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  

     ใหทั้นสมัยอยู่เสมอ 

4.  ผูบ้ริหารใหก้ารสนับสนุนการพัฒนาท้ังดา้น 

     วชิาการและดา้นพัฒนาบุคลากร 

5.  ไม่มคีวามขัดแย้งในองค์กรและกับชุมชน 

จุดออน (Weaknesses) 

1. มีบุคลากร เจาหนาท่ีไมครบตามตำแหนง บางงาน 

    ยังขาดบุคลากรผูมีความรูรับผดิชอบโดยตรงตาม  

    มาตรฐานตำแหนง 

2. เจาหนาท่ีผูปฏบัิติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบ 

    และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

3. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการ  และระหวาง 

    สวนราชการยังขาดการประสานงานและความ 

    เช่ือมโยงเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 

4.  ใชระบบอุปภัมภมากเกินไป  ทำใหเกิดการขาด 

    ความคำนึงถึงกฎระเบียบ  กฎหมายของราชการ 

โอกาส (Opportunities) 

1.  ประชาชนใหค้วามสนใจต่อการปฏบัิติงานของ 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  มคีวามใกลชิ้ดคุย้เคยกับประชาชนทำใหเ้กดิ  

     ความร่วมมอืในการทำงานไดง่้าย 

3.  สถานท่ีต้ังหน่วยงาน  อยู่ใกลอ้ำเภอเมอืง  

     จังหวัดเชียงราย เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ 

     ชีวติของพนักงานไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา   

     ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

ขอจำกัด (Threats) 

1. ระเบียบกฎหมายยังไมชัดเจนตอการปฏิบัติงาน 

2. พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของ อบต. มีความหลากหลาย

ดานชนเผา ทำใหการสื่อสารหรือการปฏิบัติงานมีความ

ยากข้ึน 

3. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงานความรูท่ีมี

จำกัดทำใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ

ทำงานได  ถึงจะครอบคลุมภารกิจขององคการบริหาร

สวนตำบล 

4. รายไดของ อบต.มีจำนวนนอย การบริหารงานบุคคลยัง

ติดปญหาตาม พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 

มาตรา 35   ท่ียังตองคุมไมใหเกิน รอยละ 40  

3.2 ประเด็นท่ีตองพัฒนา 

1.  ควรใหมีการปรับปรงุกระบวนการทำงานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 

2.  ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 

3.  บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 

4.  พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

5.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 

6.  วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสม 

7.  พัฒนาการกระจายอำนาจ 

8.  พัฒนาระบบสวัสดิการ  ผลตอบแทนและแรงจูงใจ 

          - สำหรับระเบยีบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ  ขออนุญาตใหปลัดอบต.  เปนผูแจงใหทราบ 
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นายอรรฆพร  บุญเจือ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงราย   
เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตำบล  หมวด 12  สวนท่ี 3  ลงวันท่ี  5  พฤศจิกายน   2545 การพัฒนา
พนักงานสวนตำบล ขอ 269 ,270,271,273,274 และ 275 ให องคการ
บริหารสวนตำบล  จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบลใหครอบคลุมถึงบุคลากร
พนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ และพนักงานจางตามกรอบของแผนอัตรากำลัง
ของพนักงานสวนตำบล 3 ป (พ.ศ. 2558-2560)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
พนักงานสวนตำบล กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหนาท่ีของพนักงานสวนตำบล
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเปนพนักงานสวนตำบลท่ีดี โดยองคการบริหารสวนตำบล ตองดำเนินการพัฒนา
ใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
กำหนด  เชน   การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการ
ฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได  หาก
องคการบริหารสวนตำบลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความ
จำเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตำบลก็ใหกระทำได  ท้ังนี้   
องคการบริหารสวนตำบลท่ีจะดำเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบล กำหนดเปนหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จำเปนท่ีองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมการพัฒนา
พนักงานสวนตำบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตำบล
สามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได   และอาจกระทำได โดยสำนักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.)  สำนักงานคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  องคการบริหารสวนตำบลตนสังกัด  หรือสำนักงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลตนสังกัดหรือองคการบริหารสวนตำบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตำบล  ลงวันท่ี  5 พฤศจิกายน  2545 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการจัดทำ
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล  ตองกำหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานสวนตำบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) กำหนด  นั้น 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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นายรัติพงศ  เทพสุภา ขอใหทางบุคลากรไดแจงรายละเอียดของรางแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด  ประจำป 
                                 งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔-๒๕๖๖ ท่ีไดจัดเตรียมไวใหท่ีประชุมทราบ 
นายอมร  ประพัศรางค ในสวนของการพัฒนาบุคลากรของ อบต.แมกรณนั้น  มีท้ังท่ี อบต.จัดอบรมเอง  

และสงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมตามท่ีสถาบัน/หนวยงานอ่ืนจัดอบรมดวย 
นายรัติพงศ  เทพสุภา ตามท่ี บุคลากร ไดแจงรายละเอียดของรางแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด  ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔-๒๕๖๖ ไปแลวนั้น  มีกรรมการทานใดจะสอบถามหรือ
เสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม 

นายยุทธนา  ชูศรีโฉม อยากใหพนักงานทุกตำแหนง  ไดรับการอบรมพัฒนาความรู ตามมาตรฐานกำหนด 
                               ตำแหนงเพ่ือใหแตละตำแหนงมีขีดสมรรถนะ ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง ให 
                               ปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหงานถูกตอง เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ ใน 
                               การปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกตอประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ 
นางนงนุช  ศรีธิ           ตามแผนงานโครงการเห็นดวยกับท่ีผอ.กองชางท่ีบุคลากรแตละตำแหนงตาม 
                               แผนพัฒนาบุคลากรตองไดรับการอบรมตามตำแหนงอยางนอยปละ 1 หลักสูตร  
                               หรอืสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ขีดสมรรถนะในการทำงานใหดียิ่งข้ึน 
                               ตอไป  และอยากใหการจัดสวัสดิการออมของ อบต.แมกรณ  เพ่ือเปนการสงเสริม 
                               การออมเงิน  การจัดสวัสดิการปญหาดานเงินกูใหกับพนักงานท่ีมีปญหาดานการเงิน   
                               การกูยืมเงินฉุกเฉิน ดอกเบี้ยในอัตราท่ีถูก รอยละ ๓  บาท/เดือน เหมือนท่ี สป.  
                                 ดำเนินการทำไปแลว 
นายรัติพงศ  เทพสุภา สอบถามท่ีประชุมวาจะมีใครเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม   ถาไมมี 

ทานใดเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติม  จึงไดขอมติในท่ีประชุมวา  จะเห็นชอบตามราง
แผนพัฒนาบุคลากรท่ีเสนอมาหรือไมขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณพ.ศ. 25๖๔-๒๕๖๖ 
มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  

นายรัติพงศ  เทพสุภา เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  
25๖๔-๒๕๖๖ เปนท่ีเรียบรอยแลว ใหดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืนๆ   

- ไมมี  -  
เลิกประชุม เวลา    1๖.๓0    น.  

 
                               (ลงชื่อ)        ผูจัดทำรายงานการประชุม 

(นายอมร  ประพัศรางค) 
นักทรัพยากรบุคคล/ผูชวยเลขานุการเลขานุการ 

 
                           (ลงชื่อ)         ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายอรรฆพร  บุญเจือ) 
ปลดัองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
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