
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

ที ่  309/๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

************* 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ใส ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗๐  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
  ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      ประธานกรรมการ 
  ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ  
  ๓.  ผู้อำนวยการกองคลัง                       กรรมการ  
  ๔.  ผู้อำนวยการกองช่าง                       กรรมการ  
  ๕.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  ๖.  หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการ/เลขานุการ 
                     7.  นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

                     โดยมีหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – 
๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  โดยให้พิจารณาดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดังกล่าว  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยาต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   16   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                                                
 

(นายสันติ     สารเร็ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6) 
วันที่  22  กรกฎาคม  ๒๕63 

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
_______________ 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายสันต ิ   สารเร็ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 ๒.  นางชไมมาศ   มอญแกว้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 ๓. นายหัสต์กมล  เครือคำ  หัวหน้าสำนักปลัด 
 ๔. นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง 
 ๕. นายประวิทย์  อาจหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง 
 ๖. นางลออ    มหาวรรณศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. นางสาวนัยนา    ศรีจำปา  นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ไม่มาประชุม 
  -  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสันติ  สารเร็ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส   ประธานการ
ประชุมกล่าวทกัทาย   และดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ ๒๗๐  ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเดิมได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63  จะสิ้นสุดในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕63  นี้แล้ว  ดังนั้นจึงได้มี
คำสั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ            ( 
พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 )  เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรมอันจะทำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน จึงให้ผู้
ที่มีรายชื่อตามคำสั่งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  และจัดส่งให้จังหวัดต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานกรรมการ  :  1.1  ความสำคัญของการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
  ความสำคัญของการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ขอมอบหมายให้            
นักทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 



นางสาวนัยนา  ศรีจำปา  นักทรัพยากรบุคคล :  ตามท่ีประธานฯ มอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  มีรายละเอียดดังนี้ 

       1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
    2. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
       3. เป็นการพัฒนา  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรม จริยธรรมของ  บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานได้แก่ 

 1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
 3. ด้านการบริหาร 
 4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 5. ด้านศีลธรรม 
 กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรได้แก่ 
 1. คณะผู้บริหาร 
 2. สมาชิกสภา อบต. 
 3. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
 การส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ทีป่ระชมุ :        รับทราบ 
 1.2  ระเบียบ/กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
  ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขอมอบให้ 
ปลัด อบต. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นางชไมมาศ  มอญแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล :  ตามทีป่ระธานฯ  มอบหมายให้ข้าพเจ้า  แจ้งให้
ที่ประชุมทราบความระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  หมวด 12  ส่วนที่ 3  ลงวันที่  9  ธันวาคม 
2545  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  
บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด  เช่น   การพัฒนาด้าน
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้  ทั้งนี้   องค์การบรหิารส่วนตำบลที่จะ
ดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพิ่มเติม
หลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้  
และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  สำนักงานคณะกรรมการ



พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด  หรือสำนักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดหรือองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดพะเยา เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     
ลงวันที่  9  ธันวาคม 2545 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้ น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ต้องกำหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดโดยให้
กำหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรมีระยะเวลา  3  ปี  ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  นั้น 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 

วาระที่ ๒  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
  - ไม่มี 

ทีป่ระชุม  รบัทราบ 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณาและดำเนินการ 

  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
  การบริหารงานตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ซึ่งได้กำหนดกรอบ
อัตรากำลัง  ในแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓  ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6   นั้น  
จึงจำเป็นต้องพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6 
ไว้เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลในอนาคต ขอมอบให้ฝ่ายเลขาได้แจ้งรายละเอียดของ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566   

นายหัสต์กมล  เครือคำ  หัวหน้าสำนักปลัด  เลขานุการ : ตามที่ท่านประธานมอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้ง
รายละเอียดของแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ให้ที่ประชุม
ทราบนั้น กระผมขอเสนอว่าควรจะมีการอบรมสำหรับเจ้าพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  และ
สมาชิก  อย่างน้อยคนหนึ่งให้ได้รับการฝึกอบรมปีละ  ๑  โครงการ  เพื่อจะได้พัฒนาพนักงานส่วนตำบลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และหลักสูตรการอบรมที่ควรจะนำไปทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ควรจะเอื้อต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งด้วย เพราะเท่าที่ผ่านมาการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานเราได้
คะแนนในด้านนี้น้อยมาก เพราะเราไม่ได้รับการฝึกอบรมทั่วถึง บางคนได้เข้ารับการฝึกอบรมหลายครั้ง แต่
บางคนไม่ได้รับการฝึกอบรมเลย กระผมเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
ผู้บริหาร  และสมาชิก  เข้าอบรมอย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตรต่อคนต่อปีด้วย แผนการดำเนินการควรมีดังนี้ 
  1. การพัฒนาศักยภาพในทุกหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เช่น หลักสูตร นายก อบต. หลักสูตรรองนายก อบต. หลักสูตรสมาชิกสภาพท้องถิ่น  
หลักสูตรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล และหลักสูตรอ่ืน ๆ  

  2. การสนับสนุนให้ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
 3. การอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม        
  4. การประชุมชี้แจงประจำเดือนระหว่าง ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน  



ประธานกรรมการ  :  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้แจ้งรายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 ไปแล้วนั้น มีกรรมการท่านไหนจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายประวิทย์  อาจหาญ  ผู้อำนวยการกองช่าง : กระผมเห็นว่าควรจะอบรมตามหลักสูตร   ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  ความรู้ที่เกีย่วขอ้งกับ 

การปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายสำคัญของรัฐบาล  โครงสร้างของงานนโยบาย
ต่างๆ   

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ได้แก่  การพัฒนางานที่ 
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  หรือมีผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย  ระยะเวลา  ที่กำหนดไว้ 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม   งานคอมพิวเตอร์  
พิมพ์ดีด งานด้านช่าง งานด้านการบริหารงานบุคคล ฯลฯ 

๔. หลักสูตรด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดทีเ่กี่ยวกับการบริหารงานและ 
การบริการประชาชน  เช่น  ในเรื่องราววางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

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

นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง :  เสนอว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  เท่าที่ผ่านมา
ไม่ค่อยมีการจัดอบรมให้กับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  และสมาชิก  ดิฉันเห็นว่าอย่างน้อย
ในแต่ละปีควรจะมี ๑ หลักสูตรด้วย เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามัคคี ให้กับทุกคนด้วย โดยเฉพาะหลักสูตรเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบลควรจะมีทุกปีค่ะ 

นางลออ  มหาวรรณศรี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : ดิฉันเห็นด้วยกับทุกท่านที่จะ
ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และตลอดถึงสมาชิก อบต. เข้าร่วมอบรมอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง และควรจะบรรจุลงในแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ในปี ๒๕64 – ๒๕๖6 ด้วย 

นางชไมมาศ  มอญแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล :  ถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ทุกส่วนกำหนดหลักสูตรที่จะ
ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิก รวบรวมให้นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการนำลงใน
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ในปี ๒๕64 – ๒๕๖6  เพ่ือให้ทันเสนอเข้า ก.จังหวัด 

ประธานกรรมการ :  ถ้าทุกท่านเห็นพร้องต้องกันแล้ว ก็ขอให้นักทรัพยากรบุคคลรีบดำเนินการด้วย เพื่อให้
ทันกำหนดระยะเวลา และทันประกาศใช้ในปีงบประมาณ  ๒๕64 ต่อไป  ใครมีอะไรจะเสนออีกไหม  ถ้าไม่มี
ก็ขอปิดประชุมเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   มีมติเหน็ชอบ 

วาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
  -ไม่มี 

ที่ประชุม รับทราบ 

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



                                               
        ผู้บันทกึการประชุม                        

            (นางสาวนัยนา  ศรีจำปา) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ 

                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                                           
(นายหัสต์กมล  เครือคำ) 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่ใส   

                                       
 (นางชไมมาศ  มอญแก้ว)                        

                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส         
  

                                                                       
(นายสันติ  สารเร็ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
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๑. หลักการและเหตุผล 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพื่อพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ  ทั้งในฐานะตัวบุคคลและฐานะตำแหน่งตามที่กำหนดในส่วน
ราชการ  ตามแผนอัตรากำลัง  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตลอดทั ้งความจำเป็นในด้านความรู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม  ทั้งนี้  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)   

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีการจัดทำแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล   โดยพนักงานส่วนตำบลจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  
ครั้ง เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยให้ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ทั้งให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อ ๒๖๗ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และ
จัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายประจำ ฝ่ายการเมือง  และรวมถึงพนักงานจ้างทุกคน ทุกตำแหน่ง   ตาม
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปี  2564 – 2566   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

 

๑. เพ่ือให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้รับ 
การพัฒนา  รู ้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
  ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ด ี เป็นการเพ่ิมศักยภาพ  การ
พัฒนาตนเอง  ในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส 
  ๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้รับการอบรม  ศึกษา
ดูงาน  การสัมมนา ตามหลักสตูรต่างๆ  และการประชุมเชิงปฏิบัติ  การฝึกทักษะเฉพาะงานในแต่ละตำแหน่ง
เพ่ือให้เกดิความรูค้วามชำนาญเฉพาะด้าน  ประกอบกับการได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
(ระดับปริญญาตรี/โท) 

๔.  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
๕. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตดิตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

 เป้าหมายการพัฒนา   
๑. พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

  ๒. พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
  ๓.  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

๓.  หลักสูตรการพัฒนา 
๑.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับ 

การปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายสำคัญของรัฐบาล  โครงสร้างของงานนโยบาย
ต่างๆ  เป็นต้น 

   ๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ได้แก่  การพัฒนางานที่ 
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  หรือมีผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย  ระยะเวลา  ที่กำหนดไว้ 

   ๓.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ 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  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  6.  หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล ได้แก่  การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสดำเนินการจัดอบรม 
 

๔.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา 
  วิธีการพัฒนา 

๑. ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัด) เป็น 
ผู้ดำเนินการ 

๒. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสเป็นผู้ดำเนินการ 
๓. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  ตามความ 

เหมาะสม  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  ประชุมเชิงปฎิบัติการหรือการสัมมนา  การ
สอนงาน  การให้คำปรึกษา  การส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  การพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลส่งเสริมให้การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท 
 



- ๔  - 
 

ระยะเวลาการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 

การจัดฝึกอบรม / การเข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาการดำเนินการ ปีงบประมาณ   ๒๕64 – ๒๕๖6 งบประมาณ 
ในแต่ละปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

การฝึกอบรม 
  1   ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
  2   จัดฝึกอบรมเอง (ตามข้อบัญญัติ) 
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
- โครงการซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวตำบลแม่ใส 
- โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและ

สาธารณภัยและซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ในพ้ืนที่ตำบลแม่ใส 

             
300,๐๐๐ บาท 

 
8,๐๐๐  บาท 

3๐,๐๐๐  บาท 
5,000  บาท 

 
10,000  บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๕  - 
 

รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส   อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา 

เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่ายงานที่
รับผิดชอบ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

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

- เพ่ือฝึกทักษะพัฒนา
ความรู้ความสามารถการ
ปฏิบัตงิานในเฉพาะ
ตำแหน่งนั้น ๆ 
 
 
 
 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ
พัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลให้มีความรัก ความ
สามัคคี มีคุณธรรม 
จริยธรรม นำมา
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

- พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง /ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
-พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

30๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

8,๐๐๐ 

30๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

8,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

8,๐๐๐ 

- พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาความรู้  
ด้านกฎหมาย  ระเบียบ
ทักษะเฉพาะตำแหน่ง
นั้นๆ 
 
-พนักงานส่วนตำบลเกิด
ความรักในงาน รักเพ่ือน
ร่วมงาน มีความสามัคคี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
นำมาปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบต.แม่ใส 
ส่งเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรต่างๆ
ของกรม
ส่งเสริมฯ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
สำนักปลัด 

 
 
 
 
 



 
-๖ – 

 

 
 
 
 

เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่ายงานที่
รับผิดชอบ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

-โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร 
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างของ 
อบต.แม่ใส  
  
 
 
 
 
-โครงการซักซ้อม
แผนการอพยพเมื่อ
เกิดภัยพิบัติแผ่นดิน 
ไหวตำบลแม่ใส 
 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.
แม่ใส  
  
 
 
 
 
- เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
อพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.  
แม่ใส  

 
 
 
 
 
 
 

-พนักงานครแูละผู้ปกครอง 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

 

- พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ได้รับการ
พัฒนาความรู้  เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
-พนักงานส่วนตำบล 
ได้รับความรู้และนำมา
ปรับปรุงในการทำงาน 
 
พนักงานครู และ
ผู้ปกครอง ได้รับความรู้
เวลาเกิดเหตุแผนดินไหว 
จะได้มีความพร้อมรับกับ
สถานการณ์ทันที และ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
 
 
 
 
 



- ๗ – 
 

เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่ายงานที่
รับผิดชอบ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

-โครงการให้ความรู้
เรื่องการป้องกัน
อัคคีภัยและสาธารณ
ภัยและซักซ้อม
แผนการอพยพเมื่อ
เกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่
ตำบลแม่ใส 
 

- เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยและสา
ธารณภัยและซ้อม
แผนการอพยพเมื่อเกิด
เพลิงไหม ้ 
 
 

พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.  
แม่ใส 

๑0,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

- พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ได้รับความรู้  
เรื่องการป้องกันอัคคีภัย
และสาธารณภัยและซ้อม
แผนการอพยพเมื่อเกิด
เพลิงไหม ้ 

สำนักปลัด 

 



 - 8 – 
 
๕.  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
 

หลักสูตร งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

๑. การฝึกอบรม 
- ส่งเสริมเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ต่างๆของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๒. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
- จัดฝึกอบรมเอง 
 
 

 
30๐,๐๐๐ 

 
 
 

53,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
30๐,๐๐๐ 

 
 
 

53,๐๐๐ 
 
 
 

 
30๐,๐๐๐ 

 
 
 

53,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๖.  การตดิตามและประเมินผล 
  
จัดทำแบบสอบถามการประเมิน 

 - การประเมินผลก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกหลักสูตร 
 - การประเมินผลหลังเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกหลักสูตร 

- รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับ
ทราบและนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- ให้ผู้บังคับบัญชาสังเกตการณ์หลังจากได้รับการฝึกอบรมและให้มีการประเมินพิจารณาความดีความชอบ
ต่อไป 
 

 
 
 

 
 



แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64  -  ๒๕๖6 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

อำเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา 
 

 

 



 
 
 

คำนำ 
 

การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส นำไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาตนเอง  พัฒนาสายงานในอาชีพ ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง  ตลอดจนถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ในการทำงาน และฝึก
ทักษะ เพิ ่มความรู ้ ความสามารถ เพื ่อจะได้นำมาพัฒนาตนเอง องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6   จะทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใส  สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคตช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จะมี ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตลอดจนถึงองค์กร กลุ่มต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ ในแต่ละปี 
จำนวนเท่าใด และยังขาดใครที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  อีกทั้ง ทำให้ทราบว่า งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา
เพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรในแต่ละปีมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่  ในการนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
จึงได้จัดทำแผนอัตราพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  ขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลต่อไป 
 
 

                                                                                         องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 


