
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 

ที ่120/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 

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

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ใส ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗๐  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
  ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
  ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ  
  ๓.  ผู้อ านวยการกองคลัง                       กรรมการ  
  ๔.  ผู้อ านวยการกองช่าง                       กรรมการ  
  ๕.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  ๖.  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ/เลขานุการ 

  โดยมีหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  โดยให้พิจารณาด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดังกล่าว  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยาต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  30   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(นายสันติ     สารเร็ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 
 



รำยงำนกำรประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
ประจ ำปีงบประมำณ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖3) 

วันที่  30  สิงหำคม  ๒๕60 
ณ ห้องประชุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 

_______________ 
ผู้มำประชุม 
 ๑. นายสันติ    สารเร็ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 ๒.  นางชไมมาศ   มอญแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 ๓. นายหัสต์กมล  เครือค า  หัวหน้าส านักปลัด 
 ๔. นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๕. นายประวิทย์  อาจหาญ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๖. นางลออ    มหาวรรณศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. นางสาวนัยนา    ศรีจ าปา  นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ไม่มำประชุม 
  -  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสันติ  สารเร็ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   ประธาน
การประชุมกล่าวทักทาย   และด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

วำระท่ี ๑  เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทรำบ 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   ข้อ ๒๗๐  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ซึ่งเดิมได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60  จะสิ้นสุดในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕60  นี้แล้ว  ดังนั้นจึงได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  ( พ.ศ.  
๒๕๖๑ – ๒๕๖3 )  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามค าสั่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล  และจัดส่งให้จังหวัดต่อไป 

 ที่ประชุม   รับทรำบ 
 
 



วำระท่ี ๒  เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งก่อน 
  - ไม่มี 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

วำระท่ี ๓  เรื่องพิจำรณำและด ำเนินกำร 
  การบริหารงานตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ซึ่งได้ก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง  ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖3   
นั้น  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – 
๒๕๖3 ไว้เพ่ือเป็นการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในอนาคตและขอให้ทุกงานหรือว่าทุกส่วนทุกกอง
วางแผนมาว่าใครจะไปอบรมหลักสูตรอะไร  ช่วงเวลาไหน  ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย  รายละเอียด
ให้ดูตามแผนการฝึกอบรมที่ได้แจกไปให้แล้วนั้น  เพ่ือที่จะได้น าไปบรรจุในแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ต่อไป  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่  5  กันยายน  ๒๕60 

นำยหัสต์กมล  เครือค ำ  หัวหน้ำส ำนักปลัด :  เสนอว่าควรจะมีการอบรมส าหรับเจ้าพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  และสมาชิก  อย่างน้อยคนหนึ่งให้ได้รับการฝึกอบรมปีละ  ๑  โครงการ  เพ่ือจะได้
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และหลักสูตรการอบรมที่ควรจะน าไปท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ควรจะเอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งด้วย เพราะเท่าที่ผ่านมาการตรวจ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานเราได้คะแนนในด้านนี้น้อยมาก เพราะเราไม่ได้รับการฝึกอบรมทั่วถึง บางคน
ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลายครั้ง แต่บางคนไม่ได้รับการฝึกอบรมเลย กระผมเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  และสมาชิก  เข้าอบรมอย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตรต่อคนต่อปี
ด้วย 

นำยประวิทย์  อำจหำญ  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง : กระผมเห็นว่าควรจะอบรมตามหลักสูตร   ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 

การปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  โครงสร้างของงานนโยบาย
ต่างๆ   

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ได้แก่  การพัฒนางานที่ 
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  หรือมีผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย  ระยะเวลา  ที่ก าหนดไว้ 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม   งานคอมพิวเตอร์  
พิมพ์ดีด งานด้านช่าง งานด้านการบริหารงานบุคคล ฯลฯ 

๔. หลักสูตรด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและ 
การบริการประชาชน  เช่น  ในเรื่องราววางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 



๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

นำงรัตนำภรณ์  วรรณแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง :  เสนอว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  เท่าที่ผ่านมา
ไม่ค่อยมีการจัดอบรมให้กับ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  และสมาชิก  ดิฉันเห็นว่าอย่างน้อย
ในแต่ละปีควรจะมี ๑ หลักสูตรด้วย เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามัคคี ให้กับทุกคนด้วย โดยเฉพาะหลักสูตรเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงานส่วนต าบลควรจะมีทุกปีค่ะ 

นำงลออ  มหำวรรณศรี  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม : ดิฉันเห็นด้วยกับทุกท่านที่จะ
ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และตลอดถึงสมาชิก อบต. เข้าร่วมอบรมอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง และควรจะบรรจุลงในแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖3 ด้วย 

นำงชไมมำศ  มอญแก้ว  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล :  ถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ทุกส่วนก าหนดหลักสูตรที่จะ
ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิก รวบรวมให้นักทรัพยากรบุคคล ด าเนินการน าลงใน
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖3  ภายในเวลาที่ก าหนด คือ ภายในวันที่  5  กันยายน  
๒๕60  เพ่ือให้ทันเสนอเข้า ก.จังหวัด 

ประธำนกรรมกำร :  ถ้าทุกท่านเห็นพร้องต้องกันแล้ว ก็ขอให้รีบด าเนินการด้วย เพื่อให้ทันก าหนดระยะเวลา 
และทันประกาศใช้ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ต่อไป  ใครมีอะไรจะเสนออีกไหม  ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุมเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   มีมติเหน็ชอบ 

วำระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
  -ไม่มี 

ที่ประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
    ----------------------------- 
 

                                                        ผู้บันทึกการประชุม                         
(นางสาวนัยนา  ศรีจ าปา) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                                           
(นายหัสต์กมล  เครือค า) 



หัวหน้าส านักปลัด อบต.แม่ใส   
 
 

 (นางชไมมาศ  มอญแก้ว)                        
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส         
  
 
 

(นายสันติ  สารเร็ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

 
 
 
 
 
 
                                                                                
กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  ปีงบประมำณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖3) 

ครั้งที่ ๑/๒๕60 
วันที่  30  สิงหำคม  ๒๕60  เวลำ ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 

 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ นายสันติ  สารเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  
๒ นางชไมมาศ  มอญแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  
๓ นายหัสต์กมล  เครือค า หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.แม่ใส  
๔ นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง  
๕ นายประวิทย์  อาจหาญ ผู้อ านวยการกองช่าง  
๖ นางลออ  มหาวรรณศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๗ นางสาวนัยนา  ศรีจ าปา นักทรัพยากรบุคคล  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำรบัญ 

                 
                 เร่ือง          หน้ำ 
 

๑. หลักการและเหตุผล             ๑ 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา           ๒ 
๓. หลักสูตรการพัฒนา             ๓ 
๔. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา        ๓ – 7 
๕. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา            8 
๖. การติดตามและประเมินผล                                                                    8                                                                              



7.  ภาคผนวก                     9 - 14 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑ - 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 



เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างในต าแหน่งต่างๆ  ทั้งในฐานะตัวบุคคลและฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการ  
ตามแผนอัตราก าลัง  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
ในการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหารและ
ด้านคุณธรรม  ทั้งนี้  แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)   

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส จึงได้จัดท าแผนพัฒนา  
พนักงานส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖3  ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

๒. วัตถุประสงค์ 

 

๑. เพ่ือให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างได้รับ 
การพัฒนา  รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 

๒. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงาน 
ส่วนต าบลและลูกจ้างที่ดี  เป็นการเพ่ิมศักยภาพ  การพัฒนาตนเอง  ในการท างานของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

๓. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างได้รับการอบรม  ศึกษาดูงาน  การสัมมนา  
ตามหลักสูตรต่างๆ  และการประชุมเชิงปฏิบัติ  การฝึกทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่งเพ่ือให้เกิ ดความรู้
ความช านาญเฉพาะด้าน  ประกอบกับการได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
(ระดับปริญญาตรี/โท) 

๔.  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
๕. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ   

๑. พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
  ๒. พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
  ๓.  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

- ๓ - 

๓.  หลักสูตรกำรพัฒนำ 

๑.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  โครงสร้างของงานนโยบาย
ต่างๆ  เป็นต้น 

   ๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ได้แก่  การพัฒนางานที่ 
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  หรือมีผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย  ระยะเวลา  ที่ก าหนดไว้ 

   ๓.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานด้านคอมพิวเตอร์  
พิมพ์ดีด งานด้านช่าง  งานด้านบัญชี  เป็นต้น 

๔.  หลักสูตรด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและ 
การบริการประชาชน  เช่น  ในเรื่องราววางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน      เป็น
ต้น 
  ๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  6.  หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานส่วนต าบล ได้แก่  การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสด าเนินการจัดอบรม 

๔.  วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำกำรพัฒนำ 

  วิธีกำรพัฒนำ 

๑. ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัด) เป็น 
ผู้ด าเนินการ 

๒. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสเป็นผู้ด าเนินการ 
๓. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  ตามความ 



เหมาะสม  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  ประชุมเชิงปฎิบัติการหรือการสัมมนา  การ
สอนงาน  การให้ค าปรึกษา  การส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  การ พัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลส่งเสริมให้การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท 

 



- ๔  - 

ระยะเวลำกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
 

กำรจัดฝึกอบรม / กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ปีงบประมำณ   ๒๕๖๑ – ๒๕๖3 งบประมำณ 
ในแต่ละป ีต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

กำรฝึกอบรม 
  1   ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
  2   จัดฝึกอบรมเอง 

- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
- โครงการฝึกอบรม อ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานและวิธีปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 2 
พร้อมแนวทางปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 3 
(ระยะใหม่) ของ อปท. 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยและซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ในพ้ืนที่ต าบลแม่ใส 

 

             
390,๐๐๐ บาท 

 
1๐,๐๐๐  บาท 
๑๐,๐๐๐  บาท 
๑๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐  บาท 
 

15,000  บาท 
 

 
 



 
 
 

 
- ๕  - 

รำยละเอียดแนวทำงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖3 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส   อ ำเภอเมืองพะเยำ   จังหวัดพะเยำ 

เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่ำยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕62 ๒๕๖3 

๑.ส่งเข้ำรับกำรอบรม 
- ส่งเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต่างๆของกรมส่งเสริม
จัดขึ้น 
 
 
 
๒  อบต.จัดฝึกอบรม
เอง 
-โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

- เพ่ือฝึกทักษะพัฒนา
ความรู้ความสามารถการ
ปฏิบัติงานในเฉพาะ
ต าแหน่งนั้น ๆ 
 
 
 
 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ
พัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลให้มีความรัก ความ
สามัคคี มีคุณธรรม 
จริยธรรม น ามา
ปฏิบัติงานให้เกิด

- พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง /ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
-พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

39๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐- 

39๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 

39๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 

- พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาความรู้  
ด้านกฎหมาย  ระเบียบ
ทักษะเฉพาะต าแหน่ง
นั้นๆ 
 
-พนักงานส่วนต าบลเกิด
ความรักในงาน รักเพ่ือน
ร่วมงาน มีความสามัคคี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
น ามาปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบต.แม่ใส 
ส่งเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรต่างๆ
ของกรม
ส่งเสริมฯ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
ส านักปลัด 



ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

-๖ – 

เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่ำยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕62 ๒๕๖3 

-โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างของ 
อบต.แม่ใส  
  
-โครงการฝึกอบรม 
อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานและวิธี
ปฏิบัติตามระบบ     

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.
แม่ใส  
  
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนต าบลแม่ใส  
 
 
 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.  
แม่ใส  

 
 
 

- พนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

- พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ได้รับการ
พัฒนาความรู้  เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
-พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับความรู้และน ามา
ปรับปรุงในการท างาน 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 



 
- ๗ – 

 

เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่ำยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕62 ๒๕๖3 

-โครงการให้ความรู้
เรื่องการป้องกัน
อัคคีภัยและสาธารณ
ภัยและซักซ้อม
แผนการอพยพเมื่อ
เกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่
ต าบลแม่ใส 

- เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยและสา
ธารณภัยและซ้อม
แผนการอพยพเมื่อเกิด
เพลิงไหม้  
 
 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.  
แม่ใส 

๑5,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

- พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ได้รับความรู้  
เรื่องการป้องกันอัคคีภัย
และสาธารณภัยและซ้อม
แผนการอพยพเมื่อเกิด
เพลิงไหม้  

ส านักปลัด 

e-GP ระยะที่ 2 
พร้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระบบ e-GP 
ระยะที่ 3 (ระยะใหม่) 
ของ อปท. 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

 
 
 
 
 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.
แม่ใส  
 

 
 
 
 
 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.  
แม่ใส  
 

 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 

10,000 
 

 

 
 
 
 
 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ได้รับการ
พัฒนาความรู้  เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 



ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
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๕.  งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
 

หลักสูตร งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
๒๕๖๑ ๒๕62 ๒๕๖3 

๑. กำรฝึกอบรม 
- ส่งเสริมเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ต่างๆของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๒. กำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
- จัดฝึกอบรมเอง 
 
 

 
39๐,๐๐๐ 

 
 
 

55,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
39๐,๐๐๐ 

 
 
 

55,๐๐๐ 
 
 
 

 
39๐,๐๐๐ 

 
 
 

55,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๖.  กำรตดิตำมและประเมินผล 
  
จัดท ำแบบสอบถำมกำรประเมิน 

 - การประเมินผลก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกหลักสูตร 
 - การประเมินผลหลังเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกหลักสูตร 

- รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ผู้บังคับบัญชา
ได้รับทราบและน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- ให้ผู้บังคับบัญชาสังเกตการณ์หลังจากได้รับการฝึกอบรมและให้มีการประเมินพิจารณาความดี
ความชอบต่อไป 
 

 

 
 

 



 
 
 

แผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖3 

 
 
 

 

 



องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 

อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖3  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาตนเอง  พัฒนาสายงานในอาชีพ ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ตลอดจนถึงองค์กร กลุ่มต่าง ๆ ไห้มีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ ใน
การท างาน และฝึกทักษะ เพ่ิมความรู้ ความสามารถ เพ่ือจะได้น ามาพัฒนาตนเอง องค์กรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖3   จะท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส  สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคตช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จะมี ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ตลอดจนถึงองค์กร กลุ่มต่าง ๆ ได้ รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ศักยภาพ ในแต่ละปี จ านวนเท่าใด และยังขาดใครที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  อีกทั้ง ท าให้ทราบว่า 
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรในแต่ละปีมีความเหมาะสมเพียงพอ
หรือไม่  ในการนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส จึงได้จัดท าแผนอัตราพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖3  ขึ้นใหม่เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านการบริหารงาน
บุคคลต่อไป 
 



 
 
  

                                                                                         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
 

 
 

 
 
 
 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  ส านักงานปลัด  อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   
ที ่ พย ๗๒๙๐๑/                                 วันที่  28  สิงหาคม  ๒๕60 
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ( พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖3) 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
  เรื่องเดิม 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗๐  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล       
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  



  ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ได้ใกล้ครบรอบระยะเวลาตามกรอบแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ปี  ๒๕๕8 – 
๒๕60แล้ว และจะเริ่มใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ของพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖3) 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
  ข้อระเบียบกฎหมำย 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗๐ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
  (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นประธาน  
  (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ 
  (๔) หัวหน้าส านักปลัด    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ข้อเสนอ 
 เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามรายชื่อ และ
ต าแหน่งดังต่อไปนี้  
  (๑) นายสันติ  สารเร็ว         ต าแหน่ง นายก อบต.แม่ใส           เป็นประธาน  
  (๒) นางชไมมาศ  มอญแก้ว       ต าแหน่ง ปลัด อบต.แม่ใส           เป็นกรรมการ 
  (๓) นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง        เป็นกรรมการ 
  (๔) นายประวิทย์  อาจหาญ      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง         เป็นกรรมการ 

(๕) นางลออ  มหาวรรณศรี       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    
                                                                                     เป็นกรรมการ 
(๖) นายหัสต์กมล  เครือค า       ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด         เป็นกรรมการและ 

                                                                                                      เลขานุการ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 (นางสาวนัยนา  ศรีจ าปา) 
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 



           ความเห็น           
........................................................................................................ ...............................................................
.................................................................. ..................................................................................................... 

 
 
 (นายหัสต์กมล  เครือค า) 
                                                                     หัวหน้าส านักปลัด อบต.แม่ใส 
 
           ความเห็น          

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

.................................................................................................................................................. ..................... 
 
 
 (นางชไมมาศ  มอญแก้ว) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
           ความเห็น           

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

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

 
 (นายสันติ  สารเร็ว) 

                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ พย ๗๒๙๐๑/                ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
        ๑๙๘ หมู่ที่ ๑๒  ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมือง 
        จังหวัดพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

      กันยายน  ๒๕60 

เรื่อง   เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

เรียน  ประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖3  จ านวน  ๑  เล่ม  

  ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 8/2551 ลงวันที่  29  
สิงหาคม  2551  เห็นชอบแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ ซ่ึงจะสิ้นสุดในวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๗  นั้น  

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา จึงขอส่ง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖3  เพ่ือเสนอ ก.จังหวัดพะเยา ให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

          (นายสันติ   สารเรว็) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

 
 

 
 
 
 
 



ส านักปลัด  อบต.แม่ใส 
โทร. ๐-๕๔๘๘-๙๙๐๙ 
โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๙๙๐๘ 
www.maesaisao.go.th 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   ส านักงานปลัด  อบต.แม่ใส  โทร.0-5488-9909 
ที ่พย  72901/-                       ลงวันที่   28  สิงหาคม  2560 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  (พ.ศ. 25๖๑ – 2563)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เรียน    ปลัด อบต.แม่ใส , หัวหน้าส านักปลัด , ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองช่าง , 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ , นักทรัพยากรบุคคล 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 25๖๑ – 2563) นั้น 

ในการนี้  จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลกร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 25๖๑ - 2563  ทุกท่านที่มีรายชื่อในค าสั่งเข้าร่วมประชุม  ในวันที่  30  สิงหาคม  2560  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส เวลา 13.00 น. เพ่ือปรึกษาหารือในการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ทันเสนอเข้า ก.
อบต.จังหวัดพะเยาภายในเดือนกันยายน 2560 และจะได้ประกาศใช้ทันในวันที่  1  ตุลาคม  2560    

  จึงแจ้งเพ่ือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย 

 

 
 (นายสันติ  สารเร็ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 
 

ต าแหน่ง ลายมือชื่อผู้รับ วันที่ หมายเหตุ 
ปลัด อบต.    

หัวหน้าส านักปลัด    

http://www.maesaisao.go.th/


ผู้อ านวยการกองคลัง    
ผู้อ านวยการกองช่าง    

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    
นักทรัพยากรบุคคล    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส 
เรื่อง  ประกำศใช้แผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และข้อ  ๒๖๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐  
ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใส  แล้วนั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาทักษะประสบการณ์   
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใส จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 



ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๙  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
                                        

(นายสันติ  สารเร็ว) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


