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คำนำ 
 
การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร นั้น  ได้คำนึงถึง

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักการ
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยกำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละ
ตำแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ  ด้านความรู้  และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไทร 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ๓  ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕๖6)  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ฉบับนี้  จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี (ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕๖6)  โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ใน
การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง  การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอย่างเป็นรูปธรรม 
          

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ได้
ต่อไป 
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การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 – ๒๕๖6  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

ส่วนที่ 1 
1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้  และการบริหารจัดการที่ ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2545  กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน
ส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงาน
ส่วนตำบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ต้อง ดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตำบล
มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วน
ตำบลก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงาน
ส่วนตำบล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 
เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล (ก.อบต.) สำนักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตำบลต้น
สังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้น
สังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ดังกล่าว กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนั้น  ๆ         
   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ 
พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
 
 

 
 
 



 

ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ว่าเป็นการดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดำเนินการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ทำงานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง
และเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการ
ทำงานอันจะนำวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่าง 
ๆ ที่ดำเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงาน
ในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ 
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดำเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 2 

 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
   2.1 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)  
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 2.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 
 2.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
เป้าหมายในการพัฒนา 
 1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
 2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 -2566  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

 3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรบรรลุตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอประโคนชัย ประกอบด้วย 6  ด้าน 

1  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2  ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
3  ด้านการบริการประชาชน 
4  ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม 
6  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร  เพ่ือการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้  การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็ นหลักชัยในการ
พัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 



 

 

 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
“การคมนาคมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล  พระพุทธประโคนชัยตระการตา ก้าวหน้านวัตวิถี   

ปวงประชาอยู่ดีมีสุข ” 

พันธกิจ (Mission)  
 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

1. การพัฒนาตำบลบ้านไทรเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 
2. การคมนาคมสู่ไร่นาสะดวกและรวดเร็ว 
3. พัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมี 
6. ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน 
7. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้านเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
8. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ 
9. ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
 เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  
จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม  สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  
ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่  ประกอบด้วยแผนงาน 1  แผนงาน  คือ 
  แผนงานที่ 1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 6  แผนงาน  คือ 
  แผนงานที่ 1  แผนงานการเกษตร 
  แผนงานที่ 2  แผนงานสวัสดิการสังคม 
  แผนงานที่ 3  แผนงานการศึกษา 
  แผนงานที่ 4  แผนงานเคหะและชุมชน 
  แผนงานที่ 5  แผนงานสาธารณสุข 
  แผนงานที่ 6  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ประกอบด้วย  2  แผนงาน คือ 
  แผนงานที่ 1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  แผนงานที่ 2  แผนงานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย  4  แผนงาน คือ 

แผนงานที่ 1  แผนงานการเกษตร 
แผนงานที่ 2  แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานที่ 3  แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานที่ 4  แผนงานการศึกษา 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ประกอบด้วย  1  แผนงาน คือ 
แผนงานที่ 1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว  
ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 

แผนงานที่ 1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานที่ 2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานที่ 3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ ประกอบด้วย 8 แนวทางคือ 
แผนงานที่ 1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แผนงานที่ 2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานที่ 3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานที่ 4  แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานที่ 5  แผนงานการศึกษา 
แผนงานที่ 6  แผนงานการเกษตร 
แผนงานที่ 7  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานที่ 8  แผนงานสาธารณสุข 

4.5  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
   4.5.1  นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.5.2  นโยบายพัฒนาด้านสังคม 
   4.5.3  นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    4.5.4  นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
  4.5.5  นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    4.5.6  นโยบายพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    4.5.7  นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     4.5.8  นโยบายพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วน

ตำบล  ประจำปี งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัมนาพนักงานส่วนตำบลของบุคลากร
ในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 

 1 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การ พัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ดำรงอยู่
ตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ปี  

  2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด้วย  

 
 



 

 
   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็น และ

ความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
สำหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้ครอบคลุมโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5 พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การทำงานเป็นทีม 
 6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านไทร  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบ
ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
 ขั้นตอน ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  

   1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์   กำหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  

   1.3 เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ไทร และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

   1.4 จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

   1.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และจัดส่งแผน ให้อำเภอ และจังหวัด 
และส่วนราชการในสังกัด 

 
 



 

 
แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.บ้านไทร 
 

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล 

 
• การพัฒนาแผนงาน 
 
• เป้าหมายของ อบต. 

ประจำปี 2564 -
2566 

 
• บทบาท อำนาจหน้าท่ี

ของ อบต.บ้านไทร 
 

• ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนตำบล ประจำปี 

 

✓ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

• แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ตำบล อบต.บา้น
ไทร ประจำปี
งบประมาณ 
2564 -2566 

✓ พนักงานส่วน
ตำบลสังกัด อบต.
บ้านไทร ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนฯ ✓ วิเคราะห์ SWOT

สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

✓ กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ตำบล 

✓ กำหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานส่วนตำบล
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 การวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็น เครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์สําหรับองค์กรซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางานของ
องค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่  หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางาน
ในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT 
Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                      



 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
 

จุดแข็ง   S 
 

1. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 
4. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
5. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
6. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
7. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอำนวย

ความสะดวกทั่วถึง 
8. ขอบเขตการทำงานมีความชัดเจน 
 

จุดอ่อน   W 
 

1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ทำงานแทนกันไม่ได้ 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการทำงาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และพัฒนางาน 
โอกาส   O 

 
1. อบต.บ้านไทร ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง

ด้านการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี 

 

ข้อจำกัด  T 
 

1. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
2. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 

ไม่ มี ความชั ด เจน  ขาดแนวทางในการ
ดำเนินการที่ถูกต้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕๖6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละ

ตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

 ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๖  วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม 
๗  พัฒนาการกระจายอำนาจ 
๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
 
 
 



 

 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 
(Development Tools) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

 

เคร่ืองมืออื่นๆ 
ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน                                      
(Non Classroom Training) 

 

 

กองฝึกอบรมเป็นผูร้ับผดิชอบ 

 ความรู้อยู่ตดิตัวไม่นานประมาณ ๑ 
- ๒ สัปดาห ์
 การเรยีนรู้ระยะสั้น   (Short 
Term Learning) 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ 
 

การเรยีนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ได้แก ่
 การสอนงาน (Coaching) 
การฝกึอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ยง (Mentoring Program) 
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) 
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
การทำกิจกรรม (Activity) 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
การให้ข้อมลูป้อนกลับ (Feedback) 
การฝกึงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) 
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 



 

ส่วนที่ 4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
การกำหนดสมรรถนะเพ่ือใช้ในการพัฒนา 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากำหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไทร  ได้ประกาศใช้เป็นตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุก  6 
เดือน ดังนี้ 

❖ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
❖ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
❖ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
❖ การบริการเป็นเลิศ 
❖ การทำงานเป็นทีม 

2. ตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร ได้กำหนด แนวทางการสำหรับการพัฒนาเพ่ือทำหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

❖ การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
❖ ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
❖ ความสามารถในการพัฒนาคน 
❖ การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ตำแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อำนวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร ได้กำหนดสมรรถนะประจำสายงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระดับที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่ตามสายงานประจำของแต่ละตำแหน่ง ยกเว้น  พนักงานจ้างบางตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และต้องดำเนินการทุก  6 
เดือน  เช่นกัน  

 
การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง
ที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้ าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรกำหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  แต่เมื่อได้มีการดำเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ  หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็
จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
 
 



 

 

  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  มีเจตนารมณ์สำคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนตำบล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนตำบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  รวมทั้งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนำหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรกำหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดำเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทำให้บุคลากร
มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรยิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จำเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทำแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าสว่นราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายก อบต.บ้านไทร • สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่

กำหนดขึ้น 
• อนุมัติให้การจัดทำ IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
• ติดตามผลการจัดทำ IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง

การนำแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 
• จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง

ต่อเนื่อง  

ปลัด อบต.บ้านไทร 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

• ทำความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ IDP 
• ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กำหนดขึ้น 
• ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
• ทำความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  



 

• กำหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
• ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
• ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล • มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
• ทำความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดขึ้น

ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 
• ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกำหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาตนเอง  
• หาวิธีการในการทำให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่

รับผิดชอบประสบความสำเร็จ  
• ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไทร 

• ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการนำเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

• จัดเตรียมแบบฟอร์มการทำ IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
• ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
• ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ IDP แก่ผู้บริหาร

ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
• ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการจัดทำแผน IDP กับผู้บริหารและ

บุคลากร 
• ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผน IDP  
• หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตสำนึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำ IDP 
• ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

ตำแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อำนวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

รองปลัด อบต. 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำผู้บรหิาร 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อำนวยการ  งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม 
งานสภา ฯล 
ฯฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานตามแผนและหนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละโอกาส 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

สำนักปลัด    
หน.สำนักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น งาน

อำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำสายงาน 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง 

เช่น งานแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งาน
เครื่องราช งานเขียนโครงการ  งาน
ฝึกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นิติกร  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



 

ตำแหน่ง เช่น งานกฎหมาย งานวนิัย 
เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งาน
เครื่องราช งานเขียนโครงการ  งาน
ฝึกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
พนักงานขับรถยนต ์ 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานดับเพลิง 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น ป้องกัน เฝ้าระวัง ช่วยเหลือผูป้ระสบภัย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน ตามแผนและหนังสือให้เข้าร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
คนงานท่ัวไป    1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ใน
ตำแหน่ง เช่น การรักษาเวลาปิดเปิด
สำนักงาน  งานบริการ งานทำความสะอาด 
มารยาทในการต้อนรับ ฯลฯ 
 
 

ฝกึอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



 

กองคลัง    
ผู้อำนวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น  งานอำนวยการ  งานบริหาร 
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งาน
สวัสดิการ  งานการเงิน  การบญัชี  การ
จัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการเงินและบญัช ี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสำคัญ ฯลฯ 

ฝกึอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการคลัง  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสำคัญ 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ สำนักงาน  งาน
วิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด ราคา
พัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสำคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในงาน

จัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ งานภาษีอากร  
งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
พนักงานจดมาตรวดัน้ำ 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น จดการใข้น้ำ ลงบันทึกการใช้น้ำ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
กองช่าง    



 

ผู้อำนวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง ควบคุมงานก่อสรา้ง ประมาณการ
งานก่อสร้าง เป็นต้น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นายช่างสำรวจ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น สำรวจ ออกแบบ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
ซ่อมแซมไฟฟ้า  
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
ซ่อมแซมประปา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น ช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสาร
งานช่าง  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าทีใ่นตำแหน่ง 
เช่น  งานขยะมูลผอย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น  งานอนามัย ขยะมูลฝอย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู      

งาน ตามแผนและหนังสือให้เข้าร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  1. สมรรถนะหลัก ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือให้



 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่งเช่น งานบริหารงานการศกึษา งาน
อำนวยการ  งานประเมินผลการศกึษา งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

 

ศึกษาดู
งาน 

เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  
การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนา
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ สำนักงาน  
งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด 
ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงานการสอน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ครูผูดู้แลเด็ก  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำสายงานการสอน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ดูแลเด็ก (ผูม้ีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



 

ผู้ดูแลเด็ก    1.สมรรถนะหลัก 
2.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองสวัสดิการสังคม    
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3.งานที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เช่น  
 สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมlสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน  การพัฒนาชุมชน ฯลฯ  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจำสายงาน 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองส่งเสริมการเกษตร    
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร  1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าทีใ่นตำแหน่ง 
เช่น  การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์พืช การ
ขยายพันธ ์การวิเคราะห์ดิน ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    

ผู้วยเจ้าพนักงานการเกษตร  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าทีใ่นตำแหน่ง 
เช่น  การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์พืช การ
ขยายพันธ ์การวิเคราะห์ดิน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

 
 
 
 
 



 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
-  การปฐมนิเทศ 
-  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา 
-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-  การฝึกอบรม 
-  การให้ทุนการศึกษา 
-  การดูงาน 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
-  ฯลฯ 

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความสำเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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วิธีการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 2564 2565 2566 
1 โครงการพัฒนาทักษะและความรูป้ระจำสาย

งานของบุคลากร  
ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  

- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การทำงานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 
 
 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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3 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาทักษะในการ
ทำงานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม ่ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการทำงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 
 

-ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 2564 2565 2566 
1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้

บุคลากรในสายงานของตนเอง 
ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  

- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 
 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X สำนักปลดั 

2 จัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได ้
ร้อยละ 90 
 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม้  
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถทำหน้าท่ีของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพรอ้มกรณเีกิดเหตุไฟไหม ้
 
 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย

ของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

2 กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90  

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย

ของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  

งบ 
ประมาณ 

ต่อ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

2564 2565 2566 

1 กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม ใน
หน่วยงาน ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลดั 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการการปฏิบัติ
ราชการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
พร้อมบริการประชาชน 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีไ่ด้รับการความรู้ในหลักการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักการ
บริการประชาชน  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ที่ปฏิบตังิานด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติ และเต็มใจบริการประชาชน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 
 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลดั 



41 
 

 

 

28 

3 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในพ้ืนที่ตำบล
บ้านไทร 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรตระหนักรู้การต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 

4 จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

ร้อยละความสำเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลดั 

5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ  

เชิงปรมิาณ  
- บุคลากรเข้ารว่มโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หนว่ยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอยา่งที่ดี 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจา่ยของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X สำนักปลัด 

6 จัดทำคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไทร 
 

จำนวนเล่ม เชิงปรมิาณ  
- จัดทำคู่มือผลการให้บริการ จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บรกิาร สมบูรณ์ อ่านเขา้ใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หนว่ยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัติราชการ 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลัด  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทจุริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจำนงตอ่ต้านการทุจรติ 
 

ตาม
ข้อบัญญตัิ

งบประมาณ
รายจา่ยของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลดั 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

ร้อยละความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
- จำนวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได ้
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย

ของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจดัซื้อจัดจ้าง
และความรู้เกี่ยวกับงานพัสด ุ

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของจำนวนโครงการที่เปดิเผยข้อมูลการจัดซื่อจดั
จ้าง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย

ของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X กองคลัง 
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4 มาตรการยกระดับการคณุภาพการให้บริการ
ประชาชน  
 

ร้อยละความพึงพอใจ  เชิงปริมาณ  
- จำนวนครั้งในการให้บริการกับประชาชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารบับริการ 
 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย

ของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลดั 

5 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัตริาชการ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการพัฒนา  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการพฒันา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการทำงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท่ีดี 
 

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย

ของ
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลดั 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 2564 2565 2566 
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ไทร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
- พนักงานส่วนตำบล ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส่วนตำบลสามารถปฏิบตัิหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจา่ยของ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นท่ีตำบลบ้านไทร 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู ่

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการเสรมิสร้างค่านิยมความซือ่สัตยส์ุจรติ
ให้แก่ภาคีเครือข่าย 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
 

ตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน
ไทร 

X X X สำนักปลดั 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.
ข้อมูลข่าวสารและงานยุติธรรมชุมชน 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์

ตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

ไทร 

X X X สำนักปลดั 

4 โครงการพลเมืองรุ่นใหม่อาสาดา้นคอร์รัปช่ัน ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

เชิงปริมาณ  
- ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 

ตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

X X X สำนักปลดั 
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- ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์

รายจ่ายของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน
ไทร 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบพ่ี
เลี้ยงในองค์กร ทุกงานใน อบต.บ้านไทร 

ร้อยละของผูม้าตดิต่อ
ราชการงานการเจ้าหน้าที ่

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดต่อราชการงานการเจ้าหนา้ที่ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้มาติดต่อราชการงานการเจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีงานการเจ้าหน้าที่ทีมีประสิทธิภาพ 
 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X ทุกส่วนราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็นองค์กร
เรียนรู้ เช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัตริาชการ แผ่น
พับ คู่มือการทำงาน  กฎระเบยีบการปฏิบัติ
ราชการในสายงานของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในสังกัด 
 

ร้อยละบคุลากรในสำนักงาน
(เฉพาะพนักงานส่วนตำบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทำคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 
 
 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X ทุกส่วนราชการ  

 

 



41 
 

 

 33 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ประชุมประจำเดือน และนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนของส่วนราชการ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจำเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจำเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดทำการนำเสนอผลงานประจำเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของแตล่ะ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร (knowledge 
Management /KM) 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานร่วมกัน 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 

3 กิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการทำงานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับ
บุคลากร  
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ
บุคลากร 
 
 

ร้อยละบคุลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร 
 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายของ

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบลบ้านไทร 

X X X สำนักปลดั 
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ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

ลำ 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจำเดือน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการดำเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบ อบต.
บ้านไทร 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.
บ้านไทร 

             

๕ จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต.
บ้านไทร 

             

๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความสำคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ำชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.
บ้านไทร 
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ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 

ลำ 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
64 

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 ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจำเดือน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการดำเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบ อบต.
บ้านไทร 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.
บ้านไทร 

             

๕ จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต.
บ้านไทร 

             

๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความสำคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ำชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.
บ้านไทร 
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ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
ลำ 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
๖6 

มี.ค. 
๖6 

เม.ย. 
๖6 

พ.ค. 
๖6 

มิ.ย. 
๖6 

ก.ค. 
๖6 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
๖6 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจำเดือน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการดำเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบ อบต.
บ้านไทร 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.
บ้านไทร 

             

๕ จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  อบต.   ผู้บริหาร 

งบ อบต.
บ้านไทร 

             

๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความสำคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ำชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.
บ้านไทร 
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ส่วนที่ ๕ 
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 - 2566  
ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - 2566  
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ส่วนที่  ๖ 
การติดตามและประเมนิผล 

องค์กรติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 

๑. กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทำรายงานผลการเข้ารับการอบรมพัฒนา 
ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

๓. นำข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการต่อไป 

๔. ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี โดย  (Local  Performance  Assessment : LPA)  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ ๖๐ 

โดยให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร  ประกอบด้วย 

 ๑.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ 
 ๓.  รองปลัดองค์การบริหารส่นตำบล          กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าสำนักปลัด            กรรมการ 
 ๕.  ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
 6.  ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
 7   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข   กรรมการ 
 8.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
    9.  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
 10 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  กรรมการ 
 11.  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 
  
 

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลของ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   กำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านไทรทราบ 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสำเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้
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ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้
กำหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจ
สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตาม
เป้าหมายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรต้องการผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทรต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตำแหน่งภายในส่วนตำบลต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  ที่
ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื ่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที ่ที ่แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์
ของสถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความสำเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนตำบลกำหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
 
       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืนๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทำงาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
       1.5) การทำงานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
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  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไทร  เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้ 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ  ทักษะความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทำหรือ
คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจำปีบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เป็นสำคัญ 

 
บทสรุป 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ไทร สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน 
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจำเป็นอาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  ถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
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 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
   ที่  622/2563 

เรื่อง      แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 

----------------------------------------- 
                เพ่ือให้การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 ข้อ 270  และใช้แผนการพัฒนาบุคลากร เป็นกรอบในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติ   คุณธรรมจริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานจ้าง  มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหาร
จัดการและการให้บริการประชาชน 
         อาศัยอำนาจตามความนัย  ข้อ  270  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 6 
ธันวาคม 2545   จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้   เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร     
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566    ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564–2566 
     1.1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
 1.๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ 
 1.๓.  รองปลัดองค์การบริหารส่นตำบล          กรรมการ 
 1.๔.  หัวหน้าสำนักปลัด             กรรมการ 
 1.๕.  ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
 1.6.  ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
 1.7   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข    กรรมการ 
 1.8.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
    1.9.  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
 1.10 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร   กรรมการ 
 1.11.  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 

  คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
   2.1  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้านความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร    ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     
                                        
        /2.2  จัดทำแผนการ... 
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                      -2- 
 
      2.2 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   กำกับดูแลและติดตามประเมินผล 
การดำเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.3 ดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และยั่งยืน 
        
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง  ณ  วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 
 
                 (นายประเชิด  สุขกูล) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสว่นตำบล  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6) 
ครั้งที่       / ๒๕623 

วันที่     กันยายน  ๒๕63  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

ผู้มาประชุม  

1.  นายประเชิด  สุขกูล       ประธานกรรมการ 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านไทร 

2.  จ่าเอกธีรพงษ์  กล้าณรงค์             กรรมการ 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านไทร 
3.   นางสาวบังออน  พรมสิทธิ์       กรรมการ 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
4.  จ่าเอกภวิศ  บังอร               กรรมการ 
     หัวหน้าสำนักปลัด  
5.  นางสาวนก  กล้าหาญ        กรรมการ 
     ผู้อำนวยการกองคลัง 
6.  นายสุพจน์  คะเลรัมย์        กรรมการ 
     รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
7.  จ่าเอกธีรพงษ์  กล้าณรงค์       กรรมการ 
     รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
8.  นางสาวบังออน  พรมสิทธิ์ (แทน)      กรรมการ 
     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9.  นางรัตยา  สุขกูล        กรรมการ 
     ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
10.  นางสุจินดา  กุมรัมย์        กรรมการ 
     ผู้อำนวยการกองการเกษตร 
11.นางสาวศศิวรรณ  พะละดี       กรรมการ/เลขานุการ 

               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายประเชิด  สุขกูล   ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)   เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  และมอบหมายให้   ว่า
ทีจ่่าเอกธีรพงษ์ กล้าณรงค์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ดำเนินการประชุม   โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 

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

๒๕๖6)  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ที่         /๒๕63   ลงวันที่   
กันยายน  2563    เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด 
บุรีรัมย์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     
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 ลงวันที่  24  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ข้อ ๒๕๙ –  
ข้อ ๒๙๕   

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -  ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ปลัด อบต. -  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6)  เพ่ือให้เป็น 

ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต้องมี 
การพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 
๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 
 

-  ให้นางสาวศศิวรรณ  พะละดี ตำแหนง่ นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ/ เลขานุการ    เปน็ผู้
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6)    

ศศิวรรณ  พะละดี- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕66) นั้น 
    จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕64 –  ๒๕๖6)    

และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล    ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการ 
พัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง   จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร   ให้คณะกรรมการ 
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร    
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
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24 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันฯหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

25 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

6 
 

หลักสูตรผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7 หลักสูตรผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

8 หลักสูตรผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

9 หลักสูตรผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

11 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

12 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

13 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

14 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

15 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

16 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

17 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

18 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

21 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

22 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

23 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างสำรวจหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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26 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

27 
 

การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 

28 จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
   
มติที่ประชุม       - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
      -  ไม่มี  - 
 

    ปิดประชุมเวลา    ๑๕.๐๐  น. 
 
   

ลงชื่อ                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางสาวศศิวรรณ  พะละดี) 
                                                 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
                     กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                             ( นายประเชิด  สุขกูล) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  
                   ประธานกรรมการ 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


