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องคก์ารบริหารส่วนตําบลอีปาด 
อําเภอกนัทรารมย ์ จงัหวัดศรีสะเกษ 

                 
 



 
คํานํา 

 
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี( พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

ฉบับน้ี  จัดทําขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากําลัง  ๓ ปี(พ.ศ.๒๕64– ๒๕๖6)  โดยได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอีปาด  ซึ่งทําให้ได้ข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ  
ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตรากําลัง  การสํารวจความต้องการฝึกอบรม              
ของบุคลากร  มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หากได้ดําเนินการ              
ตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ 
พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดได้              
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร(พ.ศ.๒๕64–2566) ไว้  ณ  ที่น้ี 
 
 
         
 

องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบญั 

 
         หน้า 

 

ส่วนที่ ๑  หลกัการและเหตุผล           ๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย          ๖ 
 

ส่วนที่ ๓  หลกัสูตรการพัฒนา           ๑๑ 
 

ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา        ๑๓ 
 

ส่วนที่ ๕  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา         ๒4 
 

ส่วนที่ ๖  การติดตามและประเมินผล          ๒6 
 
 
             
 
 
ภาคผนวก 
 

- คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
- รายงานการประชุม 
- ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 

 
๑.หลกัการและเหตผุลของการจัดทําแผนพฒันาบคุลากร 
 

๑.๑ ภาวการณเ์ปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้นําหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการทํางาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งนําไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธกีารบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี  พ.ศ.๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา 

๑๑ ระบุ  ดังน้ี 
 

 “ส่วนราชการ  มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้             
อย่างสม่ําเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์              
ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร              
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่  ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอ              
แก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ              
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้  ต้ังแต่อดีต              
จนต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน  เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่  และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีกําหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

๑.ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒.ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ              
ได้อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา              
มีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔.ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 



-๒- 
 

๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ 
  ตามคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข              
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่  10  มกราคม  2546  ในหมวดที่ ๑๒              
การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล              
มีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังน้ี 
  ๑.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง 
  ๓.ด้านการบริหาร 
  ๔.ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่  10  มกราคม  2546 ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  จึงได้
จัดทําแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด              
และจัดทําให้ครอบคลุมถึงบุคลากร  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

๑.๔  การวิเคราะหบ์คุลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร(Personal  Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผูร้ับผิดชอบในแต่ละตําแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว 
     ทันต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการกําหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ 
     ปฏิบัติ 
๓.  ส่งเสริมใหม้ีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจํานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค    
     ส่วนราชการยังขาดความเช่ือมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าทีม่ีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกําลังใจ ที่จะทําให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าทีทุ่่มเทกําลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ทํางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 
 
 
 
 



-๓– 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคกุคาม(Threats) 

1.ประชาชนให้ร่วมมือพัฒนา อบต.เป็นอย่างดี  
   มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
2.บุคลากรมีถิน่ที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ทําให้รู ้
    สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
3.บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท 
    เพ่ิมขึ้น  
 

1.ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2.กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
   คณุภาพชีวิตของประชาชน 
3.มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
4.บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 
    เศรษฐกิจ ทําให้มีเวลาให้ชุมชนจํากัด 
 
 

 
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการโอน(ย้าย) 
2.การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได้ 
3.อยู่ในวัยทํางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
3.มีความรู้เฉลีย่ระดับปริญญาตรี 
4.ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการทํางาน 
    สามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
5.มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑.ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหน้ีสินทําให้ทํางานไม่เต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทําให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการสาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่ม/ีไม่พอ  

๖. สํานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสําหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคกุคาม(Threats) 
1.นโยบายรัฐบาลเอ้ือต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
2.กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
   ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
   ส่วนตําบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 
๓.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จํากัดทําให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ทํางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่        
จํานวนประชากร   และภารกิจ     
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบคุลากร 
 
 

โครงสร้างปจัจุบัน 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากร              
ที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการทําหน้าที่วางแผนอัตรากําลังสรรหาทั้งการบรรจุแต่งต้ัง  การการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดที่จะปรับปรุง  จึงเป็นดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทาํ 

 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงานนายกองค์การบริหารสว่นตาํบล 

ทํางานตามคําสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง 

ตามยุทธศาสตร์ได้ 

 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

   
 
 

 
ประเมินผล 
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วิสัยทัศนก์ารบรหิารงานบคุคล 
“ภายในปี 2566  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  จะมีความก้าวหน้ามั่นคง              

ในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความชํานาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     นายกองค์การบริหารส่วน หัวหน้าหน่วยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทํา 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ 

ทํางานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตาม
ตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 

คณะกรรมการ 

- วางแผนอัตรากําลัง 
- สรรหา 
- ประเมินผล/รายงาน 



ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันา 

๒.๑ วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือนําความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
 ๒.เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
 ๓.เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด 
 ๔.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังน้ี 
  1) ด้านความรูท้ั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  2) ด้านความรูแ้ละทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง   
  3) ด้านการบริหาร 
  4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

๒.๒ เป้าหมายของการพฒันา 
 ๑.เปา้หมายเชงิปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ประกอบด้วย  

๑.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บรหิาร 
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล  
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๒.เปา้หมายเชงิคณุภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตําบลอีปาดทุกคนท่ีได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน              
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงคแ์ละเปา้หมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหต ุ
เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล  
ทุกคนทุกตําแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพฒันาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม  เพราะการ
ฝึกอบรมจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
- ความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในตําแหน่ง 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่  โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาต  
ให้ ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทํางาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาส  
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆ  เพื่ อ ให้มี โอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

ดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
- ปฐมนิเทศ 
- ฝึกอบรม 
- ศึกษาดูงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
- การสอนงาน/ให้คําปรึกษา 
และอื่น ๆ 
- ใหทุ้นการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท และ
หลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.อีปาด 
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วัตถุประสงคแ์ละเปา้หมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหต ุ
เพื่อให้พ นักงานส่วนตําบล  
ทุกคนทุกตําแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพฒันาด้านจริยธรรม  คณุธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒ .การจั ด ทํ าป ระก าศ เผยแพ ร่ ม าต รฐ าน จริ ย ธรรม  
ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
๓ .การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔ .มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
เป็นประมุข  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
- ปฐมนิเทศ 
- ฝึกอบรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
- การสอนงาน/ ให้คําปรึกษา 
และอื่น ๆ  
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.2564-2566 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.อีปาด 
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วัตถุประสงคแ์ละเปา้หมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหต ุ

เพื่อให้พ นักงานส่วนตําบล  
ทุกคนทุกตําแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพฒันาด้านอื่นๆ  
๑.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ทํางาน การปรับใช้ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒ .ให้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทํางาน 
๓.ส่งเสริมใหม้กีารดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้คําปรึกษา 
และอื่น ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ทํางาน และ
สถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.2564-2566 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.อีปาด 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ   
๑.มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจําทุกปี โดยมี

ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล  โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังน้ี 
   ๑.๑ ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อรอ้งเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.จัดให้มีสมุดลงช่ือเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหม้ีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นร่วมกัน  ทํางานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 
มาตรการดําเนินการทางวินัย  

๑.มอบอํานาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัย              
ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และนายกองค์การบริหาร              
ส่วนตําบลทราบ 

๒.มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การด่ืมสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนท่ีนอกเหนือจาก 

ที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

๓.๑  หลกัสตูรในการพฒันา(พ.ศ.2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแต่ละตําแหน่งต้องได้รับ

การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหน่ึงหรือหลายหลักสูตร  ดังน้ี 
๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมลูขา่วสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒.หลกัสตูรการพฒันาเกี่ยวกบังานในหน้าที่รบัผดิชอบ  ได้แกค่วามรูเ้กี่ยวกบั 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.๒๕๑๐ 
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่  พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่ง  เช่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓.หลกัสตูรความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะตาํแหนง่ 

3.1 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3.2 หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
3.4 หลักสูตรด้านการบริหาร 
3.5 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง 
3.6 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.7 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
3.8 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
3.9 พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
3.10 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม ่
3.11 มนุษย์สมัพันธ์ในองค์กร 
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3.12 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      3.12.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      3.๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
3.๑๓ จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ     ๑.หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเน้ือหา                   
                       สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
               ๒.หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลโครงการ 
        เดียวกันได้ 

 4.ประเดน็ทีต่อ้งพฒันา 
๔.๑  ควรให้มกีารปรับปรุงกระบวนการทํางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอํานาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบล
อีปาด  กําหนดวิธีการพัฒนาตามความจําเป็นและความเหมาะสมในการดําเนินการ  โดยใช้วิธีดังน้ี 
                     ๑.วิธีการดําเนินการ 
                         ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                         ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                         ๑ .๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือน              
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                         ๑.๕ การสอนงาน การให้คําปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให้การศึกษา 

                     ๒. แนวทางการดําเนินการ 
                        การดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอีปาด นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว  แนวทางในการดําเนินการได้กําหนด              
แนวทางการดําเนินการไว้  ๓  แนวทาง  ดังน้ี 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการเอง 
                        ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินการ
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลจัดส่งพนักงานส่วนตําบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดําเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  เป็นผู้ดําเนินการ 
                   ๓.ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
                        ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  

- ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕63 ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕64 
                        ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  

- ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕65 
                        ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66  

- ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕65  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕66 
                   ๔.โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  จึงได้จัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่างๆ  ในส่วนที่ ๕ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 
 

๑.๑  แต่งตัง้คณะทํางาน 
๑.๒  พจิารณาเหตผุลและความจําเปน็ 
๑.๓  กาํหนดประเภทของความจําเปน็ 

ปรบัปรุง 

๑.การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
       

             การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนเิทศ 
 -  การสอนงาน  การให้คาํปรึกษา 

-  การสบัเปลีย่นหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 -  การฝกึอบรม 
 -  การใหท้นุการศกึษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏบิตักิาร/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒.การดําเนนิการ/วิธีดาํเนนิการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล 
เพื่อใหท้ราบถึงความความสาํเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏบิตัิงาน 

๓.การตดิตามและประเมินผล 
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วิธีการพัฒนา  
 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66) 

 

วิธีการพฒันาพนกังานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕64 
(จํานวน
คน) 

ปี ๒๕65 
(จํานวน
คน) 

ปี ๒๕66 
(จํานวน
คน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

ปลัด อบต.   ได้รับการฝึกอบรม     
๑ ครั้ง/ปี   
 

1 1 1   

2 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสํานักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   

3 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อํานวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   

4 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อํานวยการกอง
ช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕64 
(จํานวน
คน) 

ปี ๒๕65 
(จํานวน
คน) 

ปี ๒๕66 
(จํานวน
คน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   

9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   

10 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดําเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕64 
(จํานวน
คน) 

ปี ๒๕65 
(จํานวน
คน) 

ปี ๒๕66 
(จํานวน
คน) 

อบต. 
ดําเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ประปาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   

15 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก        
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

1 1 1   

16 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ตําแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

8 8 8   

17 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจาํ 
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ปี 

22 22 22   
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ระยะเวลาการดําเนนิการพฒันา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ลําดับที่ 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 

1 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดําเนินงาน 
 

-              

2 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม 
ทุกคน/หน่วยงานอี่น 
 

งบ  
อบต.อีปาด 

             

3 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

งบ  
อบต.อีปาด 

             

4 จัดทําโครงการฝกึอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก อบต. / ผู้บริหาร 
 

งบ  
อบต.อีปาด 

             

5 กําหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความสําคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 
 

 
- 
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ระยะเวลาการดําเนนิการพฒันา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หมายเหตุ 

1 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดําเนินงาน 
 

-              

2 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม 
ทุกคน/หน่วยงานอี่น 

งบ  
อบต.อีปาด 

             

3 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ  
อบต.อีปาด 

             

4 จัดทําโครงการฝกึอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก อบต. / ผู้บริหาร 

งบ  
อบต.อีปาด 

             

5 กําหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความสําคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 
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ระยะเวลาการดําเนนิการพฒันา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 หมายเหตุ 

1 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดําเนินงาน 
 

-              

2 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม 
ทุกคน/หน่วยงานอี่น 

งบ  
อบต.อีปาด 

             

3 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ  
อบต.อีปาด 

             

4 จัดทําโครงการฝกึอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก อบต. / ผู้บริหาร 

งบ  
อบต.อีปาด 

             

5 กําหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความสําคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 
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ส่วนที่ ๕ 

งบประมาณในการดาํเนินการพฒันา 

  งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการพฒันา พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
2564-2566 

๑ 
 

- หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสํานักปลัดหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศกึษาหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตําแหน่งหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

1,050,000 
(ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง 

ไปราชการ) 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

2 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 

81,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 

600,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

4 - หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อํานวยการกองคลังหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

240,000 
(ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง 

ไปราชการ) 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
2564-2566 

5 
 

- หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อํานวยการกองช่างหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานประปาหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตําแหน่งหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

180,000 
(ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง 

ไปราชการ) 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

รวม 2,151,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 



 
ส่วนที่  ๖ 

การติดตามและประเมินผล 

 
๑.องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลอี
ปาด  ประกอบด้วย 

 ๑.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานกรรมการ 
 ๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   กรรมการ 
 ๓.ผอ.กองช่าง             กรรมการ 
 ๔.ผู้อํานวยการกองคลัง            กรรมการ 
 ๕.หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ    กรรมการ 
 ๖.นักวิชาการศึกษา    กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอีปาด   กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง                
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดทราบ 

 
บทสรุป 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  สามารถ
ปรับเปลี่ยน  แก้ไข  เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด            
ศรีสะเกษ  ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน    
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตําแหน่งที่จําเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการ             
ที่ไม่มีความจําเป็นอาจต้องทําการยุบหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด  บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์                 
อยู่เสมอ    
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
ท่ี  175  /๒๕63 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2566) 
………………………...............………………….. 

 

 อาศั ย อํ าน าจตามประกาศคณ ะกรรมการพนั ก งานส่ วน ตํ าบลจั งห วัดศรีส ะ เกษ              
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที่ 10 มกราคม  2546  
ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  ข้อ ๒๕๙ – ข้อ ๒๙๕  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร(ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566)  โดยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง  ๓     ปี  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2566)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   ดังน้ี 
 

๑.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   เป็นกรรมการ 
 ๓.ผู้อํานวยการกองช่าง             เป็นกรรมการ 
 ๔.ผู้อํานวยการกองคลัง             เป็นกรรมการ 
 5.หัวหน้าสํานักปลัด     เป็นกรรมการ 
 ๖.นักวิชาการศึกษา               เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
 

สั่ง  ณ  วันที่   24  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
 

 

(นายอดิศักด์ิ  จันทรัตน์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาํแผนพพันกังานส่วนตาํบล(ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563) 



รายครั้งที่  ๑260 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาํ แผนพฒันาบคุลากร(ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566) 

วันที่  11 สงิหาคม  253  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนตําบลอีปาด  อําเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรสีะเกษ 

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

ผู้มาประชุม  

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายอดิศักด์ิ  จันทรัตน์ นายก อบต.  ประธาน 
2 นางสาวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์ ปลัด อบต.อีปาด  กรรมการ 
3 นางดวงนภา  ศรีสุธรรม เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชีชํานาญงาน   
รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง 

 กรรมการ 

3 นายดํารงศักด์ิ  มุขขันธ์ หัวหน้าสํานักปลัด  กรรมการ 
4 นายจีระพงศ์  พันธ์ดี ผู้อํานวยการกองช่าง  กรรมการ 
5 นางสาวบุษบา  วราพุฒ นักวิชาการศึกษา  เลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอดิศักด์ิ  จันทรัตน์  ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร(ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2563) เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  และมอบหมายให ้               
ให้นางสาวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   ดําเนินการประชุม   โดยมีวาระการประชุม 
ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑    เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ปลัด อบต.  - แจ้งเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ                

พ.ศ.2564 –  ๒๕66)  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ที่  175/๒๕63           
ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2563 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที่  10  มกราคม  2560  ส่วนที่  ๓  การพัฒนา
พนักงานส่วนตําบล  ข้อ ๒๕๙ – ข้อ ๒๙๕   

มติที่ประชุม     - รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

   - ไม่ม ี  
 

ระเบยีบวาระที่ ๓    เรื่องเพือ่พิจารณา 
ปลัด อบต. - การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 –  ๒๕66)  เพ่ือให้เป็นไป

ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กําหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 
๑.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
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๓.ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๔.ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 
 

-  ให้นางสาวบุษบา  วราพุฒ   เลขานุการ  เป็นผู้ช้ีแจงข้อมูลเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)    

นางสาวบุษบา วราพุฒ - การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) น้ัน จะต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) และข้อบัญญัติฯ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล   ดังน้ันเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนา           
ทั้งองค์กรและต่อเน่ือง  จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร  ให้คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร     
โดยมีรายละเอียดดัง  

ที ่ โครงการ/หลกัสตูรการพฒันา 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสํานักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
3 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อํานวยการกองช่างหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลกัสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหลกัสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลกัสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
12 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
13 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานประปาหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
15 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
16 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตําแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
17 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 

   
มติที่ประชุม        - มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๔     เรื่องอ่ืน ๆ 
       - ไม่ม ี  
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ปดิประชุมเวลา   ๑๕.๐๐  น. 
 
 
   

ลงช่ือ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นางสาวบุษบา  วราพุฒ) 

                  นักวิชาการศึกษาฯ 
       
 
 

ลงช่ือ           ผู้ตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
 (นายอดิศักด์ิ  จันทรัตน์) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2566) 

………………………...............………………….. 
 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-
2566  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลการภายในองค์กรให้ได้รับการส่งเสริมความรู้  
ทักษะ  ทัศนคติ  คุณธรรมจรยิธรรมอันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา  15  ประกอบมาตรา  24  วรรค  7  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ              
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที่ 10 มกราคม  2546             
ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  ข้อ ๒๕๙ – ข้อ ๒๙๕  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ  ในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2563  จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
บุคลากร  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.2563 

 
 
 
      (นายอดิศักด์ิ  จันทรัตน์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
 
 
 
 
 


