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ส่วนที่  ๑ 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
---------------------------- 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน หมวด 12 การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖  มาตรา ๑๑  “ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
         ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้นโดยจั ดท า
ให้สอดคล้องกับแผนก าลัง ๓ ปี โดยครอบคลุมบุคลากรทั้งทางด้านผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจ้าง โดย
จะน าแผนดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลกรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะมีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย มีมาตรฐานในการ
ให้บริการประชาชนในทุกๆ ด้าน และมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนความรู้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
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1.  ข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       1.1  สภาพทั่วไป 

 ที่ตั้ง              
                 ทิศเหนือ          ติดต่อกับ           ต. บ้านแหลม  อ. บ้านแหลม          
                 ทิศใต้             ติดต่อกับ           ต. ปากทะเล  อ. บ้านแหลม           
                 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ          ป่าชายเลน หรือ อ่าวไทย           
                 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ           ต.ท่าแร้ง ต. ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม          
                 อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ้านแหลม  6  กิโลเมตร            

 เนื้อที ่        
                 15,732   ไร่  (25.17  ตารางกิโลเมตร) 

 ภูมิประเทศ    แบ่งเป็น  3  เขต  
                 1.   ที่ราบชายฝั่งน้ าทะเลท่วมถึง 
                 2.   เขตท่ีราบน้ าทะเลเคยท่วมถึง 
                 3.   เขตท่ีราบน้ าท่วมถึง 

 จ านวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน   
                     -   จ านวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  11  หมู่  ได้แก่ หมู่ที่  1 - 11               
                     -   จ านวนหมู่บ้านในเขต  อบต. บางส่วน  -  หมู่   ได้แก่หมู่ที่   -          

 ประชากร  (ณ เดือนสิงหาคม 2560)            
ประชากรทั้งสิ้น  7,123  คน  แยกเป็นชาย  3,540  คน  หญิง  3,583  คน  จ านวน
1,811 ครัวเรือน มีความหนาแน่น   277.15  คน/ตารางกิโลเมตร  

1.2   สภาพทางเศรษฐกิจ     
 อาชีพ        

                 1.  ท าการประมง      2.   ท านาเกลือ     3.   ท านาข้าว    4.  รับจ้างทั่วไป 
1.3. สภาพทางสังคม    
           4.1 การศึกษา  

           โรงเรียนประถมศึกษา      2    แห่ง ได้แก่ 
            - โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) หมู่ที่ 6  
            - โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) หมู่ที่ 10 

                     ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรยีน  3  แห่ง ได้แก่ 
                    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 
                    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด หมู่ที่ 6 
                    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10      

4.2  การสาธารณสุข    
       -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1    แห่ง 
       -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน               1   แห่ง 

          4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
  - ผู้สูงอายุ  จ านวน 1,127 คน  
  - ผู้พิการ  จ านวน    149 คน  
  - ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน     45 คน  
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    1.4  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ณ ปัจจุบัน (1 ต.ค.2559 -1 ส.ค.2560)   16,841,413.18 บาท 

 รายได้รวมเงินอุดหนุน ณ ปัจจุบัน (1 ต.ค.2556 – 1 ส.ค.2560) 36,184,808.18 บาท 
 

 รายได้รวมเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2559  25,972,021.46 บาท  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2559   13,266,393.00 บาท  
รวมรายได้ท้ังสิ้น ปีงบประมาณ 2559   39,238,414.46 บา ท 

2. โครงสร้างและอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่

มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 
ปัจจุบันส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานส่วนต าบล 8 อัตรา 

ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา และพนักงานจ้าง 13 อัตรา รวมทั้งสิ้น 22 อัตรา โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
๓ งาน ดังนี้ 
 

๑.๑ งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่รับผิดชอบ  
- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องธุรการและงานสารบรรณ 
- การบริหารงานบุคคล 
- การเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- การประชุมสภาและกิจการสภา 
- การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๑.๒ งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- การจัดท านโยบายและการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
- การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ วิจัยสถิติข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
- การสารสนเทศและวิชาการ 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๑.๓ งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- การด าเนินการทางกฎหมายและคดี 
- การร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- การตราข้อบัญญัติ 
- การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    
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๒. กองคลัง 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การับเงิน การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ

เอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันกองคลังมีพนักงานส่วนต าบล 6 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา รวม
ทั้งสิ้น 7 อัตรา โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ 

๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- การเบิกตัดปี การกันเงินจ่ายเหลื่อมปี และขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ 
- การรับเงิน – การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน 
- การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ  
- การจัดท างบประมาณ 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    

๒.๒ งานบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- การจัดท าบัญชีประเภทต่างๆ  
- การจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย 
- การจัดท างบการเงินและงบทดลอง 
- การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน ทะเบียนเงินคงเหลือ 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    

 

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และภาษีทุกอย่างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- การเร่งรัดหนี้สิน การจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ 
- การประเมินภาษี การตรวจสอบ ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ภาษี 
- การจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษี 
- การจัดท าทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
- การให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
- การตรวจสอบและแสดงรายการค าร้อง ค าขอของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและ

รายได้อ่ืน   
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- การด าเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ท าทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของ

ส านักงาน 
- การดูแลการใช้และการบ ารุงรักษายานพาหนะพร้อมทั้งต่อทะเบียนประจ าปี 
- การจัดท าทะเบียนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
- การเก็บรักษาเอกสาร ใบส าคัญและหลักฐานเกี่ยวกับการพัสดุ 
- การจัดท ารายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปี 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย   
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๓. กองช่าง 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุมเก็บ
รักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

 ปัจจุบันกองช่าง มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้าง 1 อัตรา รวม
ทั้งสิ้น 4 อัตรา โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้ 

๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- การก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง  
- การจัดท าข้อมูล การควบคุมงานก่อสร้าง 
- การออกแบบค านวณต่างๆ ด้านวิศวกรรม 
- การประมาณการราคาก่อสร้าง 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- การส ารวจออกแบบ ประมาณการราคา 
- การจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
- การอนุญาตก่อสร้าง การควบคุมอาคาร 
- การวางโครงการจัดท าแผนงานด้านโยธา 
- การจัดท าผังเมือง 
- การพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
- การควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
- การส ารวจและรวบรวมข้อมูลผังเมือง 
- การควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามผังเมืองรวม 
- การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    

๔.  ส่วนสวัสดิการสังคม 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการสังคม การควบคุม
ตรวจสอบ การจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุดและงาน
สวนสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย  
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ปัจจุบันส่วนสวัสดิการสังคม มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา พนักงานครู 2 
อัตรา ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา พนักงานจ้าง 6 อัตรา รวมทั้งสิ้น 12 อัตรา โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
2 งาน ดังนี้ 

๔.๑ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
-  การสวัสดิการสังคม 
-  การจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
-  การกีฬาและนันทนาการ 
-  การจัดการสวนสาธารณะ 
-  การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
-  การพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
-  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
- การพัฒนาสตรีและกิจกรรมสตรี 
- การสนับสนุนกิจกรรมของสตรี 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    

๔.2 งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
-  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  การวางงานแผนและวิชาการ 
-  การจัดการศึกษาปฐมวัย     
-  การจัดการศึกษานอกระบบ  
-  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
-  การจัดงานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

                                 -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย     

3. อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม

ปัจจุบัน ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี้ 
มาตรา ๖๖   องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น 
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(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและที่บ ารุงประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 

4.   ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีผ่านมา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีรายได้ประมาณ  
38  ล้านบาท โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการ
ประชาคมในต าบล  ท าให้แผนพัฒนาที่ได้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง  ลดการ
ขัดแย้งในชุมชน  ซึ่งแผนงานต่างๆ  นอกจากเป็นแผนของชุมชนแล้ว  ยังมีการบรรจุโครงการเพื่อรองรับกับ
นโยบายรัฐบาลและภารกิจถ่ายโอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอีกด้วย   

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้รับการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ถนนแทบทุกสาย  ได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้าน  มีระบบประปาภูมิภาคเข้าถึง  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการฟื้นฟู  มีองค์กรจากภาคประชาชนในพื้นท่ีเข้ามาร่วมดูแล  มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ด้วยตัวเอง มีการจัดตั้งองค์กรสวัสดิการชุมชนต าบลบางขุนไทร โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งนอกจากองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทร  จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานของกลุ่มองค์กร  หน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ  ในเรื่องของการบริหารการจัดการองค์กรตาม       
หลักธรรมาภิบาลแล้ว  ยังมีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่  เช่น  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรจุลินทรีย์  หมู่ที่ 5 , ศูนย์ศึกษา
เรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน , กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  ท าให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  รวมทั้งยัง
เป็นพื้นที่น าร่องของโครงการต่างๆ ด้วย จะเห็นได้จาก ในป ี 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรได้รับ
รางวัลที่ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล   ในปี 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2 จาก
โครงการประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีพ้ืนที่ติดชายทะเล (หาดทราย) / แม่น้ าเพชรบุรี  ในปี 2549, 2550 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการประกวดองค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ปี 2552 องค์การบริหารส่วนต าบล    
บางขุนไทรก็ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลอีกครั้งหนึ่ง  ในปี ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จาก ปตท. รางวัล
สิปปนนท์ เกตุทัต ๕ ปี แห่งความยั่งยืน ปี ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหาร
จัดการที่ดีระดับภาคกลาง จากคณะกรรมการกระจายอ านาจ และในปี ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ  
“ท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา” ประเภทกิจกรรม  ๑ ความ คุ้มค่า ๑ สาธารณประโยชน์ ของจังหวัดเพชรบุรี  
และในปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ  “ท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา ” ประเภทกิจกรรม  ชุมชน/
หมู่บ้านน่าอยู่ ของจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งถือได้ว่า การพัฒนาในด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
บาง ขุนไทรที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร บุคลากร กลุ่มองค์กร ภาคประชาชนในพื้นท่ี ประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง
แท้จริง 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  ยังได้จัดแบ่งสัดส่วนภายในที่ท าการส านักงาน  อบต. 
ให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารส าหรับให้บริการประชาชนในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวบรวมหนังสือระเบียบกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.  ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งสามารถค้นคว้า
หาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การให้บริการด้านสถานที่ประชุม เพื่อเป็นการรองรับการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชา ชน องค์กรทั้งในและนอกพ้ืนที่ ตลอดจนคณะศึกษาดูงานที่มีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้นในทุกๆ ปี  
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ส่วนที่  ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

---------------------------- 
 

๑. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
๑.๑ เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติงาน 
๑.๒  เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรน าความรู้และความสามารถท่ีได้รับจากการพัฒนา

มาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๓  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้าง

กระบวนการคิด การตัดสินใจ และการพัฒนาตนเอง เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๑.๔  เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

1.5  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรให้มีทักษะ และความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 

2. เป้าหมาย  
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
3. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล 
4. ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
 

3.วิสัยทัศน์(Vision) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีค่านิยมสร้างสรรค์ส่งเสริม มีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาตนเองให้น าไป  

สู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการมุ่งเน้นเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 

4. พันธกิจ(Missions)  
1. จัดให้มีหรือส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้เฉพาะต าแหน่งและสายงานของตนเอง   
2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองให้มี  

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. น าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้ภายในองค์กร  
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ที่หลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอ  
5. จัดให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม พึงด ารงตนอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ  
 

5. การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Sternths : S) 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่และภูมิล าเนาใกล้เคียงกับ อบต. 
- มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
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- มีประสบการณ์ในการท างานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 
- บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่าที่

ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

- บุคลากรบางส่วนยังมีระดับความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
- ไม่กล้าตัดสินใจน าเสนอความคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีเงินเดือน / ค้าจ้างน้อยมีรายได้ไม่เพียงพอ 
- ขาดความรู้ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆยังไม่ครบตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 
- ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 

 โอกาส (Opportunities : O) 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
  - การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
  - พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
  - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
 อุปสรรค (Threat : T) 
  - กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
 
 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 

1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ( Outcome) ตรง

ตามวัตถุประสงค์  (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(result based management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน  (performance 
agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้อง
บริหารในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้น
โดยมีการท า cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของ
แผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างาน
และวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร  
(Organization scorecards) 
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 ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ขององค์กร (developing and maintaining a quality of work life that makes 
employment the organization desirable) 

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising 
policies and strategies to all employees) 

5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

 ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง 

(Responsiveness) ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบใน
เชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จ
สิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
 

6. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์  

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์สามารถสร้าง
วัฒนธรรม  การท างานแบบใหม่และเป็นผู้น าการเลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตอบสนองการบริหารงานแบบ      
บูรณาการ  

แนวทางการพัฒนา  
1. ด าเนินการพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น ายุคใหม่ที่มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์  
2. ด าเนินการพัฒนานักบริหารเฉพาะทางให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานด้านการ  บริหาร เฉพาะ

ทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการเพื่อรองรับ  
วัฒนธรรมใหม่การท างานของข้าราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในส่วนราชการและยกระดับคุณภาพของข้าราชการให้
เป็นผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานขององค์ความรู้ ควบคู่กับค่านิยมสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานเพื่อ  ประโยชน์สุขของ
ประชาชน  
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แนวทางการพัฒนา  
1. ด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ โดยอาศัยโครงการตามรอย  พระยุคล

บาทเพ่ือราชการใสสะอาดและประโยชน์สุขของประชาชน  
2. พัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยอาศัยการฝึกอบรมทางไกลประกอบกับการอบรมใน  ห้องเรียนโดย

การพัฒนาหลักสูตรและจัดท าการเรียนต้นแบบสนับสนุนให้ส่วนราชการได้ ใช้ประโยชน์  
3. พัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการโดยมุ่งเน้นที่เน้นการพัฒนา  คุณภาพการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกส่วนราชการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการให้มีสมรรถนะตามบทบาทและภารกิจของส่วนราชการ  
รองรับการบริหารงานแบบบูรณาการและนโยบายรัฐบาล  

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ  
ภารกิจที่เป็นหน้าที่และความสามรถเพ่ือสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนา  
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถของข้าราชการ  
2. ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการเฉพาะทางและมีการประเมิน  ติดตามผลอย่าง

ต่อเนื่อง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการประเมินบุคลากรเพื่อสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน        
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานตาม

ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
1.พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการและวิธีการประเมินข้าราชการ  
2.พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์กระบวนการประเมินข้าราชที่มีคุณภาพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริม สนุบสนุน ให้บุคลากรได้ศึกษาทั้งในและนอกระบบ  
2. ส่งเสริม สนุบสนุน ให้บุคลากรได้ศึกษาและใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร  
3. ส่งเสริม สนุบสนุน ให้บุคลากรได้รับการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน  
4.ส่งเสริม สนุบสนุน ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้มี
คุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์ 

ร้อยละของนักบริหารงาน (หัวหน้าส่วนราชการ) ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 

75% 80% 85% 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ
เพ่ือรองรับวัฒนธรรมใหม่การท างานของ
ข้าราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมประจ าปี 90% 90% 90% 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ
ให้มีสมรรถนะตามบทบาทและภารกิจของส่วน
ราชการรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ
และนโยบายรัฐบาล 
 

ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 70% 80% 90% 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้มีการประเมิน
บุคลากรเพ่ือสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานที่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง 

100% 100% 100% 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาด้านการศึกษา ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ เข้ารับการฝึกอบรมปีละ 1 หลักสูตร 
 

70% 70% 70% 
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7. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 การเตรียมการและการวางแผน  
  (1)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
  (2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
    (3)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 4.2 การด าเนินการพัฒนา 
  (1)  การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่  
การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
  (2)  วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโรงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมกับหน่วยราชการ
อ่ืน  
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ส่วนที่  ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

---------------------------- 
 

พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร แต่ละต าแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการทางด้านระเบียบ กฎหมาย ได้แก่ความรู้
เกี่ยวกับ 

๑.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๑.๒  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
  ๑.๓  พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๑.๔  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
  ๑.๕  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙  
  ๑.๖  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
  ๑.๗  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  
  ๑.๘  กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ๑.๙  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบทางด้านระเบียบ กฎหมาย ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับ 
  ๒.๑  พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
  ๒.๒  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.  ๒๔๗๕  
  ๒.๓  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  
  ๒.๔  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
  ๒.๕  พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
  ๒.๖  ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๓.1  การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
3.2   การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
๓.3  การอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
3.4   การอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
๓.5  การอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
๓.6  การอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
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๓.7  การอบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
๓.8  การอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
๓.9  การอบรมหลักสูตรนายช่างโยธา 
๓.๑0  การอบรมหลักสูตรวิศวกรรมโยธา 

   ๓.๑1  การอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา และอ่ืน ๆ 
๔.  หลักสูตรด้านการบริหาร 

  ๔.๑  เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่  
  ๔.๒  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  
  4.3  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        5. หลักสูตรเทคนิคในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ได้แก่ 
           5.1 เทคนิคการจัดการท่องเที่ยว 
  5.2 เทคนิคการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
  5.3 เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

6. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  6.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
  6.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ   ๑. หลักสูตรต่างๆ  ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นและมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 

                   ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ
เดียวกันได้ 
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ส่วนที่  ๔ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

---------------------------- 
 

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  
ก าหนดวิธีการพัฒนาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 

๑. วิธีการด าเนินการ 
  ๑.๑  การปฐมนิเทศ  
  ๑.๒  การฝึกอบรม  
  ๑.๓  การศึกษาหรือดูงาน  
  ๑.๔  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
  ๑.๕  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา  

๒. แนวทางการด าเนินการ 
การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุน

ไทร นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
  ๒.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง  
  ๒.๒  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
  ๒.๓  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรเป็นผู้ด าเนินการ 

๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
  ๓.๑ ปี  พ.ศ.  ๒๕ 61  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕60  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕61 
  ๓.๒ ปี  พ.ศ.  ๒๕ 62  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕62 
  ๓.๒ ปี  พ.ศ.  ๒๕6 3  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕62  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕63   

๔. โครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรู้

พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการ
ต่างๆ ในส่วนที่  ๕ 

 



 

ส่วนที่  ๕ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. พ.ศ.2561-2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
******************************* 

ที ่ โครงการ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

หน่วยด าเนินการ 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. กรมส่งเสริมฯ หน่วยงานอื่น 

๑ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน  อบต. 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ  
อบต. ในเรื่องของระเบียบกฎหมายและ
ตามหลักสูตรต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ทุกต าแหน่ง    อบรม/ศึกษาดูงาน 
  

๒๕61 - ๒๕63 930,000 
(๓  ปี) 

 

๒ โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่  บุคลากร 
-  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ        
ที่หน่วยงานอ่ืนๆ จัด 
- ส่งบุคลการเข้ารับการอบรมและศึกษา
ดูงานในต่างประเทศตามหลักสูตรต่างๆ 
ของของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและที่หน่วยงานอ่ืนๆ จัด 

ทุกต าแหน่ง 
 
 
 
 

ต าแหน่ง
บริหาร 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม/สัมมนา 
 
 
 
 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
 

๒๕61 – ๒๕63 
 
 
 
 

๒๕61 - ๒๕63 

6๐,๐๐๐ 
(๓  ปี) 

 
 
 

225,000 
( 3 ปี) 

 

 

๓ โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน  
ตามต าแหน่งหน้าที ่ได้แก ่
-  หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการ   
   สังคม 
-  หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
-  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 

ตามต าแหน่ง
ที่เปิดอบรม 

   อบรม/ศึกษาดูงาน ๒๕61 - ๒๕63 170,000 
(ทุกต าแหน่ง) 
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ที ่ โครงการ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

หน่วยด าเนินการ 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. กรมส่งเสริมฯ หน่วยงานอื่น 

-  หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป 
 
-  หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญช ี
-  หลักสูตรนักวิชาการพัสด ุ
-  หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได ้
-  หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสด ุ
-  หลักสูตรวิศวกรโยธา 
-  หลักสูตรนายช่างโยธา 
-  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
-  อื่นๆ 
 

๔ โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม ่
-  ปฐมนิเทศให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 

ทุกต าแหน่งท่ี
บรรจุแต่งตั้ง

ใหม่ 

   ปฐมนิเทศ/การ
สอนงาน 

๒๕61 - ๒๕63 - 
 

 

๕ โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
-  จัดมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น/อบรมให้ความรู้ในเรื่องการจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ของ
บุคลาการ  อบต. 
 

ทุกต าแหน่ง    ประชุม/สัมมนา ๒๕61 - ๒๕63 ๓๐,๐๐๐ 
(๓  ปี) 
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ที ่ โครงการ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

หน่วยด าเนินการ 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. กรมส่งเสริมฯ หน่วยงานอื่น 

6 การประชุมประจ าเดือน 
-  จัดประชุมประจ าเดือนแนะน าการ
ปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้โดยให้
บุคลากรที่ได้ไปอบรมมาเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรทุกคน 
 
 
 

ทุกต าแหน่ง    ประชุม
ประจ าเดือน/การ

สอนงาน 

๒๕61 - ๒๕63 -  

7 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 
-  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ  
อบต. 
 

ทุกต าแหน่ง    ประชุม/อบรม ๒๕61 - ๒๕63 ๓๐,๐๐๐ 
(๓  ปี) 

 

๙ การจัดท าประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ 
-  จัดท าประมวลจริยธรรม  เพ่ือให้
บุคลากรได้ยึดถือ และใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกต าแหน่ง    ประชุม
ประจ าเดือน 

๒๕61 - ๒๕63 -  
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ส่วนที่  ๖ 
การติดตามและประเมินผล 
---------------------------- 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร  ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เป็นประธาน  
๒.  หัวหน้าส่วนราชการทุกคน   เป็นกรรมการ  
๓.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ  
โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรเป็นประจ าทุกปี  และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรรับทราบเพื่อพิจารณา 

นอกจากการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้ว ในกรณีที่มีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลในแต่ละครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  เป็นผู้ด าเนินการจะท าการประเมินผลการ
พัฒนาความรู้ในแต่ละครั้งเป็น  ๒  ระยะ  คือ 

๑.  ระยะก่อนการด าเนินการ  โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจก่อนได้รับการพัฒนาความรู้ 

๒.  ระยะหลังการด าเนินการ  โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจหลังจากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้  แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนน
แตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไร 

ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากกลับจากศึกษาดูงานจะมีการ
ประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของ  อบต.  
ได้ทราบ  เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของ  อบต.  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนต่อไป  และรายงานให้นายอ าเภอ  ในฐานะผู้ก ากับดูแล  ได้รับทราบต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  .......ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร………………………..………………..………… 
ที ่  พบ ๗๔๑๐๑/ -…………………….วันที่ 21 สิงหาคม 2560…………………………………….………………………… 
เรื่อง   การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 - พ.ศ.๒๕63 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค าสั่ง อบต.บางขุนไทร  ที่ 88/2560  ลงวันที ่21 สิงหาคม 2560    จ านวน ๑ ชุด            

เรื่องเดิม  
ด้วยแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (รอบปีงบประมาณ 2558 – 2560) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางขุนไทร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563) เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวด 12 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดโดยให้ก าหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น 

ข้อ 270 ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็น
กรรมการ  และหัวหน้าส านักงานปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อพิจารณาเสนอแนะ 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท า แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เป็นไปด้วยด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึง
เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล           เป็นประธาน 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง                     เป็นกรรมการ 



 

5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม             เป็นกรรมการ  
6. หัวหน้าส านักงานปลัด               เป็นกรรมการและเลขานุการ  
7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            เป็นผู้ช่วยเ ลขานุการ 

                 ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการจัดท า แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร โดยให้ค านึงถึง ความจ าเป็น
ที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วน
ราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถ
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร 
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในค าสั่งที่แนบเสนอมาพร้อมนี้             

        
                             (นางฐิติมา  ทับศรี) 
                     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

                  (นางพิชยา  พิชญดลย์) 
         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชกาแทน 
                             หัวหน้าส านักปลัด   
  
                     

              จ.อ. 
               (อนันต์  พันธุ์บ้านแหลม) 

                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 

      ทราบ / และด าเนินการตามแนวทางท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

                 
     (นายสุชาติ  รุ่งเพียร)       

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร                          
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ที่ 88/2560 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63 

   ************************** 
ด้วยแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (รอบปีงบประมาณ 25 58 – 2560) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบางขุนไทร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 25 60 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (รอบปีงบประมาณ 25 61  – 256 3) เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ 61 – พ.ศ.
๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 12 ส่วน
ที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 270 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล           เป็นประธาน 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง                    เป็นกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม            เป็นกรรมการ  
6. หัวหน้าส านักงานปลัด               เป็นกรรมการและเลขานุการ  
7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            เป็นผู้ช่วยเ ลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็น
ที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วน
ราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถ
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร 
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป         
          สั่ง ณ วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕60 

     

           ( นายสุชาติ   รุ่งเพียร) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 
 



 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63 
คร้ังที่ ๑ / ๒๕60 

วันที่     เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕60 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

…………………………. 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

๑ นายสุชาต ิ รุ่งเพียร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เป็นประธานกรรมการ 

   

๒ จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เป็นกรรมการ 

   

๓ นางบุญรวม ค าชื่น ผู้อ านวยการกองคลัง 
เป็นกรรมการ 

   

๔ นายมน ู ไข่มุกข ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
เป็นกรรมการ 

   

๕ นายเอกธนัช รอดยิ้ม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
เป็นกรรมการ 

   

๖ นางพิชยา พิชญดลย ์ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัด 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   

๗ นางฐิติมา ทับศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   

 

เปิดประชุมเวลา                  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุชาติ รุ่งเพียร  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกฯ    ตามที่ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ที่ 88/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2560 
 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63 ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล           เป็นประธาน 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง                    เป็นกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม            เป็นกรรมการ  
6. หัวหน้าส านักงานปลัด               เป็นกรรมการและเลขานุการ  
7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            เป็นผู้ช่วยเ ลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการจัดท า แผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.25 61 – พ.ศ.2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง



 

ขุนไทร โดยให้ค านึงถึง ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ ทั้ง
ในฐานะตัวบุคคล และฐานต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ที่ประชุม   รับทราบตามที่ประธานแจ้ง  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการพิจารณาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63 
นายกฯ ส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕61 – พ.ศ.๒๕ 63 ขอให้ ปลัด อบต.  ได้ ชี้แจ้งรายละเอียดของแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕ 61 – พ.ศ.๒๕63 ให้ที่ประชุม
ทราบและร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 

ปลัด อบต. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   ลงวันที่ 22 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 12 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 

ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.) ก าหนดโดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตาม
กรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ข้อ 271 แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ซึ่งในวันนี้ที่ได้เชิญทุกท่านมาประชุมเพื่อร่วมพิจารณา แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕ 61 – พ.ศ.๒๕ 63  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหาร  และ เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไป   
ส าหรับรายละเอียดร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขอให้กรรมการทุกท่านร่วมกัน
พิจารณาไปพร้อมๆ กัน ดังนี้ 

       -  ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
    ประกอบด้วย  

     หลักการและเหตุผล  



 

      ข้อมูลพื้นฐาน 
 ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง   
 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ผ่านมา 

    -  ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
     วัตถุประสงค์การพัฒนา    

 เป้าหมายการพัฒนา 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

-  ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา  
-  ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

   -  ส่วนที่ ๕ รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าป ี
      พ.ศ.๒๕ 61 – พ.ศ.๒๕63 
   -  ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล 
  (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว) 

 

นายก  ตามที่ปลัด อบต. ได้แจ้งรายละเอียดของแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63 ไปแล้วมีกรรมการท่านใดจะสอบถาม หรือ
เสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 

 

ที่ประชุม   ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเพิ่มเติม  
 

ประธาน   ขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ    
   พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63     

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม    ขอมมติที่ประชุมเห็นชอบแผนการ 
   พัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕ 61 – พ.ศ.๒๕63 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63  

 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ    
 พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ.๒๕63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง  

ด าเนินการดังนี ้
๑.  จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้องของแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63 
๒. น าเสนอแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕61 –           
พ.ศ.๒๕63 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
๓. แจ้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ,ทราบถึงแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63  และเสนอแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63  ที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสนอให้นายกองค์การ



 

บริหารส่วนต าบลบางขุนไทรลงนาม   และประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 -พ.ศ.๒๕63 
ต่อไป 
 

นายก มีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ได้มาประชุม และขอปิดการประชุม 

  

ปิดประชุม  เวลา            น.  
 

            (ลงชื่อ)              ผู้จดรายงานการประชุม  
        (นางฐิติมา  ทับศรี) 

      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

             (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
         (นายสุชาติ รุ่งเพียร) 
        ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

เรื่อง   การใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.๒๕63 

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

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  แก่ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน             ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี โดยต้องเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
นั้น    

อาศัยอ านาจตามความ ในข้อ ๒๖๙ และข้อ ๒๗๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.อบต.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2560   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   
องค์การบริหารส่วนต าบล        บางขุนไทร จึงประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕ 61 – พ.ศ.๒๕63 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
ทัศคติ คุณธรรมจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น      

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 

           

      ประกาศ ณ  วันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕60 

                                          
   

(นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

 



 

 
 
 
 
 


