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คํานํา 
 

  การบริหารงานบุคคลเปนภารกิจสําคัญในการบริหารและพัฒนาองคกร  จึงเปนภาระหนาท่ีของ
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  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เปนการวางแผนและกําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงคของ

กระบวนการพัฒนาบุคลากร  ใหมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี  โดยอาศัยความรูและ
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  องคการบริหารสวนตําบลบานบัว  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 - 2566  ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติดานการพัฒนาบุคลากรและใหพนักงานสวนตําบลและ   

พนักงานจาง  ไดทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
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1. หลักการและเหตุผล 

   

อางตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี  พัฒนาผูอยูใต

บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  นั้น   ตองพัฒนา  5  ดาน  ไดแก 

  1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป  

เชน  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายสําคัญของรัฐบาล  โครงสรางของงาน  นโยบายตางๆ 

  2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  หรือทักษะเฉพาะของงานในแตละ

ตําแหนง  เชน  ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด  เชน  งานจัดฝกอบรม  งาน

พิมพหนังสือราชการ  งานดานชาง 

  3) หลักสูตรดานงานบริหาร  เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชนในเรื่องการ

วางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

  4) ดานคุณสมบัติสวนตัว  เชน  การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี  สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ

บุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  การมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย  

การเสริมสรางสุขภาพอนามัย 

  5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  เปนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

พัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว  

องคการบริหารสวนตําบลบานบัวจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566  ข้ึน  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร  อีกท้ังยังเปนการ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรม  ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล    

บานบัว  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 

 
  1) เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมขององคการบริหารสวนตําบล

บานบัว 

  3) เพ่ือใชเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรองคการ

บริหารสวนตําบลบานบัว 

4) เพ่ือเปนการเสริมสรางบุคลิกท่ีดีใหกับบุคลากร ซ่ึงพึงมีในตัวบุคลากร เพ่ือสรางความเลื่อมใส

ศรัทธาใหกับประชาชนท่ีมาติดตอราชการ 

5) เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานักใหบุคลากรในองคกร  เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และ

รวมพัฒนาทองถ่ินไปสูความเจริญอยางยั่งยืนตอไป 
 

 

3. เปาหมายการพัฒนา 

   
เปาหมายในการพัฒนาประกอบดวย  ผูบริหาร   สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานบัวทุกคน  ท่ีเขารับการพัฒนามีความรู  ทักษะ       

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน  เพ่ือบริการ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
   

4.1 การเตรียมการและการวางแผน 

   1) แตงตั้งคณะทํางานแลวดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

   2) พิจารณาเหตุผลและความจําเปน  ในการพัฒนาโดยศึกษาวิเคราะหดูวาบุคลากรหรือ

ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง  จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

   3) กําหนดประเภทของความจําเปน  เชน  ความรูในการปฏิบัติงาน  ความรูดานทักษะ

เฉพาะงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมและจริยธรรม 
   

  4.2 วิธีการพัฒนา 

   1) การเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชากําหนด

กลุมเปาหมายและเรื่องท่ีบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา  เลือกประเด็นท่ีจะพัฒนาโดย

สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เชน  การใหความรู  การสับเปลี่ยน

หนาท่ีความรับผิดชอบ  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เปนตน 
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   2) ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชา  โดยเลือกแนวทางการ

พัฒนาไดหลายอยาง  โดยอาจทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน  หรือจางองคกร

เอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการหรือสงบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชา  เขารับการอบรม

ตามหลักสูตรของทางราชการกําหนดก็ได 

 
 

5. หลักสูตรในการพัฒนาและวิธีการ 
   

5.1 หลักสูตรในการพัฒนา 

  องคการบริหารสวนตําบลบานบัว กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนง  

ตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

   1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

   2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

   3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

   4) หลักสูตรดานการบริหาร 

   5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

5.2 วิธีการ 

  องคการบริหารสวนตําบลบานบัว  ดําเนินการเอง  เชน  การปฐมนิเทศ  พนักงานสวนตําบล/

พนักงานจาง  ท่ีรับการบรรจุและแตงตั้งใหม  เปนการสอนงานโดยผูบังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหนาท่ีรับผิดชอบ  

การฝกอบรม  และการศึกษาดูงาน  เปนตน  นอกจากนั้น  องคการบริหารสวนตําบลบานบัวจะรวมกับสวน

ราชการอ่ืน  เชน  สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน ท่ีหนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเปน

ผูดําเนินการหรือ  องคการบริหารสวนตําบลบานบัวเปนผูดําเนินการเองและเชิญหนวยงานอ่ืนเขารวม  เชน       

เปนวิทยากรในการบรรยายหรือวิทยากรฝก  สรุปวิธีการดําเนินการอยางนอยตองมีหัวขอ  ดังนี้   

1) การปฐมนิเทศ 

   2) การสอนงาน  ใหคําปรึกษา 

   3) การมอบหมายงานในหนาท่ี 

   4) การฝกอบรม 

   5) การใหทุนการศึกษา 

   6) การดูงาน 

   7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 

 

 

/6. การติดตามและประเมินผล... 

 



- 4 - 

 
 

6. การติดตามและประเมินผล 

   
องคการบริหารสวนตําบลบานบัว   จัดใหมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหทราบถึงผลความสําเร็จของการพัฒนา  ความรูสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา  โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

  1) การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบ  กอน-หลัง  และแบบสอบถามติดตามการปฏิบัติงาน     

    ภายหลังจากการไดรับการพัฒนา 

2) การสัมภาษณผู ท่ี เ ก่ียวของ  เชน  ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพ่ือนรวมงานและ

ผูใตบังคับบัญชาของผูรับการพัฒนา 

  3) การขอรับทราบผลจากการประเมินท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการพัฒนา 

 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการพัฒนาบุคลากร 
 

1) บุคลากรมีความรู  ความเขาใจ  ในบทบาทหนาท่ีของตนมากยิ่งข้ึน 

2) บุคลากรสามารถนําความรู  และทักษะท่ีไดรับมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) บุคลากรมีความรูและวิสัยทัศนในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน 

4) บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ตารางกิจกรรมการ... 
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ตารางกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ เปาหมาย 

ประมาณการ 

งบประมาณคาใชจาย 
ระยะดําเนินการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลบานบัว 

 

โครงการสัมมนา/ฝกอบรม ผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

โครงการสัมมนา/ฝกอบรมสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

พนักงาน/พนักงานจางท่ีบรรจุ

แตงตั้งใหม 

 

บุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลบานบัวทุกคน 

 

ผูบริหารขององคการบริหาร

สวนตําบลบานบัวทุกคน 

 

 

 

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลบานบัวทุกคน 

 

 

- 

 

 

300,000.- 

 

 

ตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

 

 

 

ตามรายจายของแต 

ละหลักสูตร 

 

 

 

ชวงเวลาท่ีบรรจุแตงตั้งระหวาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

 

ชวงเวลาท่ีบรรจุแตงตั้งระหวาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

 

ตามระยะเวลาท่ีหนวยงานเจาของ

โครงการกําหนดแตตองอยูใน

ระหวาง ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 - 2566 

 

ตามระยะเวลาท่ีหนวยงานเจาของ

โครงการกําหนดแตตองอยูใน

ระหวาง ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 - 2566 

องคการบริหารสวนตําบล    

บานบัว 

 

สํานักปลัด  อบต.บานบัว 

 

 

หนวยงานราชการอ่ืน 

 

 

 

 

หนวยงานราชการอ่ืน 

 

 
 

 

 

5. โครงการอบรม... 
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ลําดับ

ท่ี 
โครงการ เปาหมาย 

ประมาณการงบประมาณ

คาใชจาย 
ระยะดําเนินการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนงของ

บุคลากร 

 

 

 

โครงการฝกอบรมใหความรูอ่ืนๆ   

ท่ีสามารถกําหนดภายหลังตามความจําเปน

และสถานการณ 

บคุลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลบานบัว 

 

 

 

บุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลบานบัว 

ตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

 

 

 

ตามรายจายของแตละ

หลักสูตร 

ตามระยะเวลาท่ีหนวยงานเจาของ

โครงการกําหนดแตตองอยูใน

ระหวางปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 - 2566 

 

ตามระยะเวลาท่ีหนวยงานเจาของ

โครงการกําหนดแตตองอยูใน

ระหวางปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 – 2566  

 

    หนวยงานราชการอ่ืน 

 

 

 

 

หนวยงานราชการอ่ืน    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

/ตารางกิจกรรม...
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ตารางกิจกรรมการประชุมประจําเดือนเพ่ือมอบนโยบายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง 

ผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตาํบลบานบัว 

ครั้งท่ี 
ระยะเวลาการประชุมประจําเดือน  ทุกวันท่ี  1 - 5  ของเดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

 

หมายเหตุ  - สําหรับวันประชุมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  ข้ึนอยูกับสถานการณและมีนโยบายเรงดวนท่ีจะตองรีบดําเนินการ  และอาจเพ่ิมจํานวนครั้งในการประชุมของแต 

              ละเดือนก็ได 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานบัว 
  ท่ี  ๔๒๓/2563 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานบัว 
 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานบัว  จะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลบานบัว เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ิมพูนความรูทักษะทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม       
อันจะนําไปสูการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลบานบัว  ขออางตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  2545   ในการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลบานบัว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566   ประกอบดวย 
  1. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานบัว   ประธานกรรมการ 
  2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานบัว            กรรมการ 
  3. ผูอํานวยการกองคลัง                      กรรมการ 
  4. ผูอํานวยการกองชาง              กรรมการ 
  5. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ             กรรมการ 
  6. หัวหนาสํานักปลัด      กรรมการ/เลขานุการ 
  ๗. นักทรัพยากรบุคคล                      ผูชวยเลขานุการ 

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานบัว   
อยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  หลักสูตร   
การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  หลักสูตรความรูทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  หลักสูตร 
ดานการบริหาร  และหลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  พรอมการติดตามและประเมินผล  การพัฒนา
บุคลากร  ท้ังกอนและหลังการเขารับการอบรมตามหลักสูตร  และรายงานผลใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบานบัวทราบ 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดเปนตนไป 

   สั่ง   ณ   วันท่ี   2๗  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                                                                             
(นายสวัสดิ์  จิตรโคตร) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานบัว 
 
 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานบัว 

ครั้งท่ี  1/2563 
วันท่ี   2๘   ตลุาคม   2563 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานบัว  ช้ัน  2 
*************************** 

 เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 ผูเขาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสวัสดิ์  จิตรโคตร ประธานกรรมการ สวัสดิ์  จิตรโคตร  
2 ส.ต.อ.อัครชัย  สมด ี กรรมการ ส.ต.อ.อัครชัย  สมดี  
3 นางณัฎฐนันท  มีแกวนอย กรรมการ ณัฎฐนันท  มีแกวนอย  
4 นายสหรัถ  ไชยพรม   กรรมการ สหรัถ  ไชยพรม    
5 นางสาวจรรยา  แสนหลา กรรมการ จรรยา  แสนหลา  
6 นายเขมณัช  เงินลาด กรรมการ/เลขานุการ เขมณัช  เงินลาด  
๗ ส.ท.สมภาส  พุมพร ผูชวยเลขานุการ ส.ท.สมภาส  พุมพร  

 
 ผูไมมาประชุม 
  - ไมมี - 
 ผูเขารวมประชุม 
  - ไมมี - 

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ประธานในท่ีประชุม คือ นายสวัสดิ์  จิตรโคตร  
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานบัว กลาวเปดประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกรรมการ   ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานบัว  ท่ี  ๔๒๓/2563 ลงวันท่ี  
    2๗  ตุลาคม  2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
    บุคลากรประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566   ใหคณะทํางาน
    มีหนาท่ีพิจารณากําหนดแผนพัฒนาบุคลากร  3  ป  (2564 – 2566)   
    ใหเปนไปดวยความถูกตองเหมาะสมตามระเบียบ กฎหมาย  เพ่ือให 
    แผนพัฒนาบุคลากรเกิดความตอเนื่องในกรณีท่ีมีการโอน (ยาย) หรือเกิด
    การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้ึนก็ตามเพ่ือใหกรรมการไดดําเนินการกําหนดราง 

 แผนพัฒนาบุคลากรโดยสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
    สวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ 
    บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ขอ 270 และใช  

แผนพัฒนาบุคลากรเปนกรอบในการพัฒนาและสงเสริมบุคลากร 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลบานบัว  เพ่ือเปนการสงเสริม 
 ความรู ทักษะ  ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรมอันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ี 

 
/ราชการในตําแหนงตางๆ... 



- ๒ - 
ราชการในตําแหนงตางๆ  ของพนักงานสวนตําบลมีประสิทธิภาพและ 

 กอใหเกิดประสิทธิผลตอการบริหารจัดการและการใหบริการประชาชน 

ท่ีประชุม       - รับทราบ 

ประธานกรรมการ       - ตามท่ี อบต.บานบัว ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  3  ป ประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566   ไปแลวนั้น  วันนี ้จึงขอเชิญ 
    คณะกรรมการทุกทานมาประชุมกันเพ่ือกําหนดนโยบายแนวทางในการ
    พัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม 

ปลัด อบต.             - การพัฒนาบุคลากร นั้น สามารถทําไดหลายวิธี  เชน  การสงเจาหนาท่ี
    เขารับการ ฝกอบรม ตามโครงการของหนวยงานตางๆ การจัดฝกอบรมเอง  
    ผมอยากใหเนนการพัฒนาดานการอบรมตามสายงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือ 
    เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของแตละ
    ตําแหนง  คือ อยางนอยใหไดคนละ  1  หลักสูตรตอป 
 

ผูอํานวยการกองคลัง    - ในการเขารับการฝกอบรมจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยคาใชจายใน 
   การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย และกองคลังพรอมท่ีจะ
   อํานวยความสะดวกในเรื่องการเบิกจาย   

ปลัด อบต.   - ใหหัวหนาสวนราชการแตละสวนไดสํารวจลูกนองของตัวเองวาจะเขารับ
   การอบรมในดานใด  เรื่องใด  แตขอใหเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับตําแหนงของ
   ตัวเอง อยางนอย  1  หลักสูตรตอป และใหแจงความประสงคตอ 
   ผูบังคับบัญชา และใหไดรับความเห็นชอบกอนเขารับการอบรม 

ประธานกรรมการ   - ผมอยากใหเจาหนาท่ีทุกคนไดรับการฝกอบรมอยางท่ัวถึง   
   สวนงบประมาณท่ีใชในการอบรมใหอยูในดุลยพินิจของหนาสวนงาน  
   ขอใหนําเรื่องนี้เขาท่ีประชุมประจําเดือนในครั้งตอไปดวย  
 

ท่ีประชุม   - รับทราบ  

ประธานกรรมการ   -  มีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม        

ท่ีประชุม   - ไมมี  

ประธานกรรมการ   - ถาไมมีอะไรแลว ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานท่ีเขาประชุม 
   ในวันนี้  ผมขอปดการประชุม ครับ  
    
   ปดประชุม เวลา  10.30 น. 

           (ลงชื่อ) ส.ท.สมภาส  พุมพร ผูบันทึกรายงานการประชุม 
         (สมภาส  พุมพร) 
          ผูชวยเลขานุการ 

         (ลงชื่อ)      สวัสดิ์  จิตรโคตร      ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสวัสดิ์  จิตรโคตร) 
                     ประธานกรรมการ 


