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บทที่ 1 
บทน า  

 
หลักการและเหตผุล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ต าบล ก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาท และหน้าท่ีของ พนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง
ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะด าเนินการจะต้อง
ใช้หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความ
จ าเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระท าได้โดย
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี5 
พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  
 
  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวยจังหวัด
เชียงราย จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารงานส่วนต าบลแม่พริกในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 



 
 
 

  
 

1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน 
ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ไว้  ดังนี ้
  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.3 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.8 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
1.9 งานกฎหมายและคดี 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.3 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.8 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
1.9 งานกฎหมายและคดี 

 

2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายการเงิน มี 2 งานได้แก่ 
      2.1.1 งานการเงิน 
      2.1.2 งานการบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายการเงิน มี 2 งานได้แก่ 
      2.1.1 งานการเงิน 
      2.1.2 งานการบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบควบคุมอาคาร 
3.3 งานธุรการ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบควบคุมอาคาร 
3.3 งานธุรการ 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.3 งานส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.4  งานธุรการ 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2  งาน ส่งเสริม  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.3 งานส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.4 งานธุรการ 

 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน  

 



 
2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานครู 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 12-3-00-1101-001 นายศักด์ิชัย   เป็งค า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงานท้องถ่ิน บริหารท้องถ่ิน กลาง  
2 12-3-00-1101-001 ว่าที่ร.ต. ชลิต ศรีจันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงานท้องถ่ิน บริหารท้องถ่ิน ต้น  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      

3 12-3-01-2101-001 ว่าง หัวหน้าส านักปลัด อบต. นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการท้องถ่ิน ต้น ว่าง 1 ก.ค. 2563 
รับโอน/ย้ายหรือร้อง
ขอ กสถ. สรรหา 

4 12-3-01-3103-001 นางสาวรวิดา อุตธรรมชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ  
5 12-3-01-3801-001 ว่าง นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ช านาญการ ว่าง 27 พ.ย. 2563

รับโอน/ย้ายหรือร้อง
ขอ กสถ. สรรหา 

6 12-3-01-3101-001 นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ท่ัวไป ปฏิบัติงาน  
7 12-3-01-4101-001 นางสาวนงคราญ กรีรัตยากร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน  
8 12-3-01-4905-001 นายจักรี  ปิงเมือง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ท่ัวไป ช านาญงาน 
 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ       
9 - นางสาวพรรณพนัช  ค าตา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - สัญญาจา้ง 1 

ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมี
ภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
66) คงต าแหน่ง
ไว้ 

10 - นายกฤษฎา  ผัสดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

  

11 - นายแอ๊ด  ยาวิไร พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ - - 
12 - นายบรรพต  ดวงไทย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - - 

 พนกังานจ้างทั่วไป      
13 - นายวัฒนา  ไชยวงศ์ คนงาน คนงานท่ัวไป  - - 
14 - นายวิษณุ  อวดเขต คนงาน คนงานท่ัวไป - - 
15 - นายอัษฎางค์  เวียงโอสถ คนงาน คนงานท่ัวไป - - 
16 - นางแสงหล้า  ก๋องบุญ นักการภารโรง นักการภารโรง - - 

 



 
 

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานครู 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 กองคลัง      
17 12-3-04-2102-001 นายพีรันธร  ท้าวค า ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อ านวยการท้องถ่ิน ต้น  
18 12-3-04-3204-001 นายนพกาจญ์  ขุนทอง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏิบัติการ  
19 12-3-04-3203-001 นางสาวณิชกานต์  เตชะบุญ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ปฏิบัติการ  
20 12-3-04-4203-001 นางสาวรัชนี  องอาจ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ช านาญงาน  

 ฝ่ายการเงิน      
21 12-3-04-2102-002 ว่าง หัวหน้าฝ่ายการเงิน นักบริหารงานการคลัง อ านวยการท้องถ่ิน ต้น ว่าง 1 ก.ค. 2563

อยู่ระหว่างรับโอน/
ย้าย 

22 12-3-04-3201-001 นางสาวปวีณา  ปิงเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ  
23 12-3-04-4201-001 ว่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท่ัวไป ปง./ชง. ขอใช้บัญชี 

กสถ. 
 พนกังานจ้างตามภารกิจ       

24  - นางวราภรณ์  ฝอยทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   สัญญาจา้ง 1 
ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมี
ภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
66) คงต าแหน่ง
ไว้ 

25  - นางรัตนา  ดวงปิก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
 พนกังานจ้างทั่วไป     

26 นางรุจิรา  อินทวี - คนงาน คนงานท่ัวไป  - - 
27 นางสาวธนันพร  

            ก าลังประสิทธ์ิ 
- คนงาน คนงานท่ัวไป - - 

 กองช่าง   - -  
28 12-3-05-2103-001 ว่าง ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานการช่าง อ านวยการท้องถ่ิน ต้น ว่าง 

ขอใช้บัญชี กสถ. 
29 12-3-05-4701-001 ว่าที่ ร.ต.ภานุรัตน์  ใจยวน นายช่างโยธา นายช่างโยธา ท่ัวไป ปฎิบัติงาน  

       
 
 
 



 

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานครู 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ      
30  นางสาววารุณี ขจร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   สัญญาจา้ง 1 

ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมี
ภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
66) คงต าแหน่ง
ไว้ 

31 - ว่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ว่าง 1 พ.ค. 2563
อยู่ระหว่างขอความ
เห็นชอบ ก.อบต.ชร 

32 - ว่าง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - - 1 มี.ค.2563  
อยู่ระหว่างขอความ
เห็นชอบ ก.อบต.ชร 

 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
33 12-3-08-2107-001 นายนัฐวุฒิ  ดวงวัง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นักบริหารงานการศึกษา อ านวยการท้องถ่ิน ต้น  
34 12-3-08-3803-001 นางสาวภารวี  อภิการสกุลชัย นักวิชาการศึกษา นักวชิาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
35 - นายวันชัย  อาษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - -  
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.แม่พรกิ 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์) 
36 123086600485 

 
ว่าง ครู (เงินเดือนอันครูผู้ช่วย) ครู - ครูผู้ช่วย ว่าง 

ร้องขอ กสถ. สรรหา 

37 123086600486 นางอรพินธ์  ธรรมโน ครู (เงินเดือนอันดับ คศ.2) ครู - ค.ศ.2  
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
38 - นางอรุณี  ศรีเลาว์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - -  
39 - นางสาวเรืองริณ  บุญรักษ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - -  
40 - นางอรชนันท์  ทาวงศ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - -  

 



 
   

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานครู 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

พนกังานจ้างตามภารกิจ 
38 - นางอรุณี  ศรีเลาว์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 

ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมี
ภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
66) คงต าแหน่ง
ไว้ 

39 - นางสาวเรืองริณ  บุญรักษ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - - 
40 - นางอรชนันท์  ทาวงศ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - - 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.แม่พรกิ 2 
41 123086600487 นางมณฑิตา  ดวงวัง ครู (เงินเดือนอันดับ คศ.2) ครู - ค.ศ.2  
42 123086600488 นางรัตนา  ดีน้อย คร ู(เงินเดือนอันดับ คศ.2) ครู - ค.ศ.2  
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
43 - นางรุ่งอ าไพ  สุเมธาลังการ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 

ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 64 (ยังมี
ภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 
66) คงต าแหน่ง
ไว้ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บ้านป่าเมี่ยงแม่พรกิ 
44 123086600489 นางรุ่งรัตน์  โพธิ์ทอง คร (เงินเดือนอันดับ คศ.1) ครู  - ค.ศ.1  
 หน่วยตรวจสอบภายใน      
45 12-3-12-3205-001 นางสาวคนึงนิจ มีใจดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปฏิบติัการ  



 
บทที่ 2 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นท่ีจะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้
ความร่วมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกอันประกอบด้วย พนักงานต าบล 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มี
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้รับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกทุกคน ท่ีได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้รับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
บทที่ 3 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย 
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกท้ังเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกนั้น ต้องเป็นการ
จัดท ายุทธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ท้ังนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานนั้นเป็นส่วนท่ีช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทางบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของ
ตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเช่ือมโยงเฉพาะในด้านท่ีเป็นยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกนั้น เป็นการศึกษา
ข้อมูลประกอบท่ีส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวช้ีวัดในระดับองค์กร เมื่อได้ท าการศึกษาและทบทวน
ข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี ่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงด าเนินการก าหนดประเด็นส าคัญใน
ยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะท าให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยท่ีส่ิงท่ีได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ท่ีมาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านท่ีเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควรจ ากัด
เฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
 



   
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญ ซึ่งจะช่วย 

สนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญท่ีมีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึงกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันท่ีใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉล่ียจ านวนวันท่ีบุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการพัฒนา
ผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานท่ีดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงท่ีว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรท่ีเก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการด าเนินงาน
แบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
  ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานท่ีส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร  โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อ
คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม จากนั้นน าช่ือยุทธศาสตร์ท่ีได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว 
มาก าหนดตัวช้ีวัด พร้อมท้ังช่ือโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวช้ีวัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มา
สู่การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การ
ประเมินผลงานประจ าปีท่ีมีความชัดเจนในผลงานท่ีเกิดขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน  เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จ ท้ังนี้เพื่อน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อองค์กร 
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน  และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในท่ีสุด 

 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ท้ังนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ท่ีจัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานท้ังนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดท่ีมาของข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากท่ีมา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพิ่มขึ้น 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับ  โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจ าแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการท่ีควรได้รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังท่ีกล่าวข้างต้นนั้น  ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนท่ีจะ
หายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่อง
การบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนท่ีจะทดแทนก าลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและจ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
 



 
สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้
มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า 
HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ท้ังนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

  1. จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายท่ี   
- การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้      
- อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว     
- มีความรู้เฉล่ียระดับปริญญาตรี     
- ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี    
- มีระบบบริหารงานบุคคล                                                                                            

 

  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ขาดความกระตือรือร้น 
- มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มท่ี 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
- พื้นท่ีพัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น  
  นักทรัพยากรบุคคล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่าง การเงิน และนิติกร          
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 

 

  3. โอกาส (Opportunities) 
 - ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต. ในระดับดี 

- มีความคุ้นเคยกันท้ังหมดทุกคน        
- บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี, ปริญญาโทเพิ่มขึ้น 
  

  4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงาน ความรู้ท่ีมีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูน 
  ความรู้ให้  ความรู้ท่ีมีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ หลากหลายจึงจะท างานได้   
  ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี จ านวนประชากร  และภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนนิงานการพัฒนาบคุลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน้ 

 
 
๑.๑  แต่งต้ังคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 
บทที่ 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมท้ังข้อมูลยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้ถูกน ามาสรุปเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 อีกท้ังได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การ
พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ใหม่ และจัดท าเป็น
แผนท่ียุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อส่ือสารให้บุคลากรในองค์กร
ได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึง
ประชาชน ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในงานอย่างสูงสุด 
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 

3. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริก 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับช้ัน 
  3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
   
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวช้ีวัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉล่ียของข้าราชการกรมท่ีผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับท่ีองค์กรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนาเฉล่ียต่อคนต่อปี 
 

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับช้ัน 

จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
 

3.สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร 
“คน” ท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น า 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

4.สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกนัอย่างมี
ความสุข 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้พิจารณา

และให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ท้ังคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล รวมถึงพนักงานจ้างท้ังส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางด้านการปฏิบัติงาน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร และคุณธรรมและ
จริยธรรม  ดังนี้  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
   พนักงานส่วนต าบล 

1. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นักทรัพยากรบุคคล 
4. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
5. เจ้าพนักงานธุรการ 
6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. พนักงานขับรถยนต์ 
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
พนักงานจ้างทั่วไป 
5. คนงาน   
6. นักการภารโรง 

 
กองคลัง ประกอบด้วย 
 พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการพัสดุ 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 
ฝ่ายการเงิน 
1. หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี

 



 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงาน  

 
กองช่าง ประกอบด้วย 
 พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก 
4. ครูผู้ช่วย 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
6. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
 พนักงานส่วนต าบล 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
การก าหนดวิธีการพัฒนา  
                   โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรท้ังการพัฒนาในระยะส้ัน เช่น การจัดฝึกอบรมโดย
องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาใน
ระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพี่เล้ียงในการท างาน การมอบหมายงานการหมุนเวียน
งาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
 
 
 
 

การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพื่อให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีได้
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ 
ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนด
ตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 



 
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

 
 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน  
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่ผา่นการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จ านวนวันที่ได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อป ี

1.1 โครงการปรับปรุงความรูค้วามสามารถ
และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล 
 
 
1.2 โครงการพัฒนาขา้ราชการที่อยู่ระหวา่ง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
1.3 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของ อบต.แม่พริก 
 
1.4 โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม ่
 
1.5 โครงการพัฒนาบคุลากรโดยการ
ฝึกอบรมเองหรือกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความส าเร็จของการปรับปรุง 
ความรูค้วามสามารถและทักษะ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบล 
 
- ร้อยละของข้าราชการที่ผา่นการ
ทดลองงาน 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที ่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที ่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เขา้รับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดอบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบที ่
ก าหนด 



 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนใหแ้ก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้ารว่ม
กิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
 

2.1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
สนับสนุนการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทุก
รูปแบบ  ประจ าปี 2564-66 
 
2.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับอบต.ว่าด้วย
จรรยาพนักงานส่วนต าบล 
 
2.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
2.4 โครงการการสรา้งจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที ่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
- ร้อยละของบุคลากรกรที่รู ้
ข้อบังคับ 
 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดอบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
3. สร้างภาวะผู้น า
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้น าและการ
บริหารคน 
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

3.1 โครงการพัฒนาบคุลากรโดยการ
ฝึกอบรมเองหรือกับหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
3.2 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 
Leadership Competency แบบ 360 
องศา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ 
พัฒนาตามแผน 
ได้รับความรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ของผู้ที่เข้ารับการอบรม 
 
 - ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบการประเมิน 

การฝึกอบรม 
หรือการประชุม
เชิงปฏิบัติการ  
หรือการสอน
งาน  หรือการ
ให้ค าปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ส านักปลัดอบต. 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ที่ก าหนด 

 
 
 

 



 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

4.สร้างวฒันธรรมการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการพัฒนา 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
การสร้างวฒันธรรมการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
3. จ านวนการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร (Quality of work 
life) 

4.1. โครงการอบรมหรือศึกษาดูงาน
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ส าหรับผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
  4.2 โครงการกิจกรรม 5 ส. 
  
4.3 อบรมพัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 
 
4.4 ประกาศเกียรติคุณพนักงาน
ดีเด่น 
 
 
4.4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และมีส่วนร่วม 
 - กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  และ 
 - กิจกรรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
-  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
Big Cleaning Day  
- ร้อยละของจ านวนบุคลา
การที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 -บุคลากรมคีวามคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มปีระสิทธิภาพใน
การท างาน 
 
-จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

การฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงาน  การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
สัมมนา  การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 

-
-
ก
า
ร 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
อบต. 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ทดสอบปฏิบัติ
จริงผ่านการ
ด าเนินกิจกรรม
แบบมีส่วนร่วม 



แผนการพัฒนาบุคลากร รายต าแหน่งตามอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

ที่ ต าแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ต าแหน่งประเภท 

/ประเภท 
หลักสูตร 

งบประมาณ 
ประมาณการ

(บาท) 

หน่วยงานที่ 
ฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 12-3-00-1101-001 นายศักด์ิชัย   เป็งค า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารท้องถิ่น 
(กลาง) 

- การบริหารงาน
ส าหรับสายงาน
ผู้บริหาร 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 
-คุณธรรมจริยธรรม 

20,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

2 12-3-00-1101-001 ว่าที่ร.ต. ชลิต ศรีจันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารท้องถิ่น 
(ต้น) 

- การบริหารงาน
ส าหรับสายงาน
ผู้บริหาร 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

20,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

 ส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล       
3 12-3-01-2101-001 ว่าง หัวหน้าส านักปลัด อบต. อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
- การบริหารงาน
ส าหรับสายงาน
ผู้บริหาร 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

20,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

4 12-3-01-3103-001 นางสาวรวิดา อุตธรรมชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 



5 12-3-01-3801-001 ว่าง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

6 12-3-01-3101-001 นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทั่วไป - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

7 12-3-01-4101-001 นางสาวนงคราญ กรีรัตยากร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

8 12-3-01-4905-001 นายจักรี  ปิงเมือง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ        
9 - นางสาวพรรณพนัช  ค าตา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ความรู้และทักษะ

ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

10 - นายกฤษฎา  ผัสดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา - - ความรู้และทักษะ 10,000 - สถ.จ.ชร ส านักปลัด/นัก



ธารณภัย ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ทรัพยากรบุคคล 

11 - นายแอ๊ด  ยาวิไร พนักงานขับรถยนต์ - - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

12 - นายบรรพต  ดวงไทย พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง - - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

 พนักงานจ้างทั่วไป        
13 - นายวัฒนา  ไชยวงศ์ คนงาน - - ความรู้และทักษะ

ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

14 - นายวิษณุ  อวดเขต คนงาน - - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ/การ

10,000 - หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 



ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

15 - นายอัษฎางค์  เวียงโอสถ คนงาน - - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

16 - นางแสงหล้า  ก๋องบุญ นักการภารโรง - - ความรู้และทักษะ
ของงานตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางาน
เก่ียวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

ส านักปลัด/นัก
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ ต าแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ต าแหน่งประเภท 

/ประเภท 
หลักสูตร 

งบประมาณ 
ประมาณการ(บาท) 

หน่วยงานที่ 
ฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง       
17 12-3-04-2102-001 นายพีรันธร  ท้าวค า ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
- การบริหารงานส าหรับสาย
งานผู้บริหาร 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

20,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

18 12-3-04-3204-001 นายนพกาจญ์  ขุนทอง นักวิชาการพัสดุ วิชาการ - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

19 12-3-04-3203-001 นางสาวณิชกานต์  เตชะ
บุญ 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

20 12-3-04-4203-001 นางสาวรัชนี  องอาจ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 ฝ่ายการเงิน       
21 12-3-04-2102-002 ว่าง หัวหน้าฝ่ายการเงิน อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
- การบริหารงานส าหรับสาย
งานผู้บริหาร 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

20,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

22 12-3-04-3201-001 นางสาวปวีณา  ปงิเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 



ในหน้าที่รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

23 12-3-04-4201-001 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ        
24  - นางวราภรณ์  ฝอยทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  - ความรู้และทักษะของงาน

ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

 

25  - นางรัตนา  ดวงปิก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

 - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 พนักงานจ้างทั่วไป       
26 นางรุจิรา  อินทวี - คนงาน - - ความรู้และทักษะของงาน

ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

27 นางสาวธนันพร  
           ก าลังประสิทธิ ์

- คนงาน - - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองคลัง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 



 

ที่ ต าแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ต าแหน่งประเภท 

/ประเภท 
หลักสูตร 

งบประมาณ 
ประมาณการ(บาท) 

หน่วยงานที่ 
ฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 กองช่าง       
28 12-3-05-2103-001 - ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
- การบริหารงานส าหรับสาย
งานผู้บริหาร 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

20,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองช่าง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

29 12-3-05-4701-001 ว่าที่ ร.ต.ภานุรัตน์  ใจยวน นายช่างโยธา ทั่วไป - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองช่าง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ       
30  นางสาววารุณี ขจร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ความรู้และทักษะของงาน

ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองช่าง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

31 - ว่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองช่าง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

32 - ว่าง พนักงานขับเคร่ืองจักรกล
ขนาดกลาง 

- - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเก่ียวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองช่าง/ 
นักทรัพยากรบุคคล 



 

ที่ ต าแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ต าแหน่งประเภท 

/ประเภท 
หลักสูตร 

งบประมาณ 
ประมาณการ(บาท) 

หน่วยงานที่ 
ฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       
33 12-3-08-2107-001 นายนัฐวุฒิ  ดวงวัง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
- การบริหารงานส าหรับสาย
งานผู้บริหาร 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

20,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

34 12-3-08-3803-001 นางสาวภารวี  อภิการสกุล
ชัย 

นักวิชาการศึกษา วิชาการ - ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ       
35 - นายวันชัย  อาษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

- 
- ความรู้และทักษะของงาน
ตามต าแหน่ง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่พรกิ 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์) 
36 123086600485 

 
ว่าง ครู ครูผู้ช่วย - ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ

ครูฯ 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

37 123086600486 นางอรพินธ์  ธรรมโน ครู ค.ศ.2 - ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ
ครูฯ 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 



ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

หรือจัดฝึกอบรมเอง 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ       
38 - นางอรุณี  ศรีเลาว์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - - ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ

ครูฯ 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

39 - นางสาวเรืองริณ  บุญรักษ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - - ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ
ครูฯ 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

40 - นางอรชนันท์  ทาวงศ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - - ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ
ครูฯ 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่พริก 2 
41 123086600487 นางมณฑิตา  ดวงวัง ครู ค.ศ.2 - ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ

ครูฯ 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ/การให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

42 123086600488 นางรัตนา  ดีน้อย ครู ค.ศ.2 - ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ
ครูฯ 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ/การให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 



 พนักงานจ้างตามภารกิจ       
43 - นางรุ่งอ าไพ  สุเมธาลังการ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - - ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ

ครูฯ 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 
44 123086600489 นางรุ่งรัตน์  โพธิ์ทอง ครู ค.ศ.1 - ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ

ครูฯ 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ/การ
ให้บริการ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

กองการศึกษาฯ/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 
 

ที่ ต าแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ต าแหน่งประเภท 

/ประเภท 
หลักสูตร 

งบประมาณ 
ประมาณการ(บาท) 

หน่วยงานที่ 
ฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน       
45 12-3-12-3205-001 นางสาวคนึงนิจ มีใจดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิฃาการ - การตรวจสอบภายใน/การ

บริหารความเสี่ยง 
- การพัฒนางานเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

20,000 - สถ.จ.ชร 
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงานภายนอก
หรือจัดฝึกอบรมเอง 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน/ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 
หมายเหตุ   ส าหรับงบประมาณ การฝึกอบรมสามารถโอนเพิ่ม /โอนลด หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร /กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 



 
 



 
บทที่ 7 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวยจังหวัด 
เชียงราย ได้จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก ตามแผนการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกอย่างชัดเจน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ใน
หลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
โครงการท่ีสถาบัน องค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรม และการตั้งจ่ายเป็นรายโครงการส าหรับโครงการท่ีด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเอง 

           องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จะประมาณการต้ังจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 450,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 110,000 บาท 
   ๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ัง
จ่ายไว้ 110,000 บาท 

  ๔) แผนงานการศึกษาฯ งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 300,000 บาท 

  ๕) แผนงานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น โครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดูงานฯ   200,000 บาท 
 

                           2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 450,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 110,000 บาท 
   ๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ัง
จ่ายไว้ 110,000 บาท 

  ๔) แผนงานการศึกษาฯ งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 300,000 บาท 
 



 
  ๕) แผนงานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น โครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดูงานฯ  250,000 บาท 
 

                           3. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 450,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 110,000 บาท 
   ๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ัง
จ่ายไว้ 110,000 บาท 

  ๔) แผนงานการศึกษาฯ งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้ 300,000 บาท 

  ๕) แผนงานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น โครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดูงานฯ  250,000 บาท 
 
  ท้ังนี้โดยมีแผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
และงบประมาณตามแผนพัฒนา ดังนี ้
 

 
 
 



          ผังการพัฒนาบุคลากร                                         
การอบรม/การฝึกอบรมท่ัวไป 

 
  
 
 
 
 
 
     สอดคล้องและจ ำเป็นต่อภำรกิจหน้ำที ่
         ประโยชน์ที่ได้รับ 
     เพ่ิมทักษะปฏิบัติงำนด้ำน….(เกิดผลสัมฤทธ์ิของงำน) 

         ส่งเสริมพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร(สมรรถนะ) 

                                                                                                                                งบประมำณ 
 
 
 

 

กำรอบรม/ฝึกอบรม 
ที่หน่วยงำนอื่นเป็นผู้จัด 

กำรอบรม/ฝึกอบรม/ 
ศึกษำดูงำน  

ที่ อบต.แม่พริก ด ำเนินกำรเอง 
 

หน่วยงำนอื่นเสนอโครงกำรต่อ 
อบต.แม่พริก 

ในหลักสูตรต่ำง ๆ 

งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักงำน
ปลัด อบต. 

เสนอโครงกำร 

ผู้บริหำรเห็นชอบ/อนุมัติ 
ให้ด ำเนินโครงกำร 

งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักงำนปลัด 
อบต.แม่พริก 
พิจำรณำเบื้องต้นตำมแผนกำร
พัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/เหตุผล
ประกอบอื่น ๆ /ประสำนงำนกับ
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

กรณีเห็นว่ำไม่ควรส่งบุคลำกรอบรม 
น ำเสนอต่อผู้บริหำรรวมเรื่อง 

กรณีเห็นว่ำควรจัดส่ง 
น ำเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติพร้อม

จัดท ำค ำสั่งให้เดินทำงไปรำชกำร 

ด ำเนินโครงกำรตำม
แผนพัฒนำข้ำรำชกำร 

ในห้วงระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 
กำรติดตำมและประเมินผล 



 
            

บทที่ 8 
การติดตามและประเมินผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ท้ังในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นส่ิงท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกให้มีคุณลักษณะตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ท่ีบุคลากรทุกต าแหน่งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี ซึ่งจะเป็น 
Competency  ท่ีช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นท่ีผู้รับบริการ ความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ท้ังนักศึกษา บุคคลท่ัวไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน  โดยมุ่งประโยชน์ของ
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานท่ีมีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียาก โดดเด่น และท้าทาย 

 
 

 



 
 
       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
       1.5) การท างานเป็นทีม ความต้ังใจท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่น  เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2) ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ  ทักษะความช านาญท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบที ่2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

...................................................... 
   การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริกวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจากผลการส ารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 37 คน จากท้ังหมด 4 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการ
กระจายข้อมูลอย่างท่ัวถึงท้ังเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์  และหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนต าบล ร้อยละ 51.35   พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ร้อยละ 32.43 และพนักงานจ้างท่ัวไปร้อยละ 16.22 
  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท/สูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 
18.92 ระดับปริญญาตรีร้อยละ 64.86 และระดับต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 16.22 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานพบว่าร้อยละ 16.22 อายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อย
ละ 16.22  มีอายุงานระหว่าง 5-10 ปี  ร้อยละ 67.57  มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร   
  หลักสูตรท่ีมีความต้องการมากท่ีสุดตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ล าดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง 31.82 
2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 22.73 
3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 18.19 
4 หลักสูตรด้านการบริหาร                   13.63 
5 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 13.63 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 73.52 พอใจท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ี
มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 – 3 วัน  ร้อยละ 15.33 พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม  5 - 7  วัน  ร้อยละ 
11.15 พอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ท้ังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ
มากกว่าหนึ่งทางเลือก 
สถานที่ฝึกอบรม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.03 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมท่ีจังหวัดเชียงราย 
ร้อยละ 72.97 เห็นว่า  ควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด 
 
 
 
 
 



 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจะ
เป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อน าข้อมูลท่ีเป็นจริง 
มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตาม
ผลการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
ท่ี 716/ 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2566 

............................................. 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.
2564 -2566) ดังนั้น จึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  1. นายอุทัย   ฟูวงศ์        ต าแหน่ง  นายก อบต.แม่พริก ประธานกรรมการ 
  2. นายศักดิ์ชัย  เป็งค า     ต าแหน่ง  ปลัด อบต.แม่พริก    กรรมการ 
  3. ว่าท่ี ร.ต.ชลิต ศรีจันทร์แก้ว ต าแหน่ง  รองปลัด อบต. รกน. 
                                                                           หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 

4. นายนัฐวุฒิ  ดวงวัง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
       ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ว่าท่ี ร.ต.ภานุรัตน์  ใจยวน ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ รกน. 
                                                     ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

  6. นายพีรันธร  ท้าวค า  ต าแหน่ง ผู้อ านวยกองคลัง รกน.  กรรมการ/ 
                                                       นักทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และพิจารณากล่ันกรองในการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและจะได้น าความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่
ทางราชการต่อไป 
 

  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี  13   เดือน   กรกฏาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

(ลงช่ือ)............................................... 
    (นายอุทัย  ฟูวงศ์) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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