
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด อบต.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ                                            . 

ที ่  บร ๘๐๘๐๑/                                       วันที ่   29   มี.ค. 62                                      . 

เรื่อง   ขอรำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี  2562 (ครั้งที่ 1)                        .   

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ   

1. ต้นเรื่อง  
 ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ ที ่205.1 /๒๕60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕61 – ๒๕๖3 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันพิจารณา
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล 
ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งน้อย ปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทราบ   

 2. ข้อเท็จจริง  
                       อบต.ช่อผกำ  ได้ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี  2562 (รอบ 6 เดือน)  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 

 3. ข้อระเบียบ/กฎหมาย  
      3.1 ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ ที ่205.1 /๒๕60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕61 – ๒๕๖ 
      3.2 แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ อ ำเภอช ำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ 

 4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรแจ้งผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี  2562 (ครั้งที่ 1) ให้ส่วน
รำชกำรภำยในทรำบ  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำร  
 
 
 
                                                               จ.อ. 
                                                                    (ธรีศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์) 
                                                                    หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. 
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เสนอ  นำยก อบต. 
- เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนทรำบ. . 

 
 
 

               (นำงสมปอง  ภูอำจดั้น) 
                  ปลัด อบต.ช่อผกำ 
                    29  มี.ค. 62 
 
 
ข้อพิจำรณำ/สั่งกำร 
- ด ำเนินกำรตำมเสนอ 

 
 
 
               (นำยส ำรวย  บ่อไทย) 
                นำยก อบต.ช่อผกำ 

                                                                                    29  ม.ีค. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปี 2562 

(ครั้งที่ 1) 

 

 

 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

อ าเภอช านิ    จังหวัดบุรีรัมย์ 



                 

บทน า 

 

วิธีการพัฒนา 

                  วิธีกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่อผกำ ก ำหนดวิธีกำรพัฒนำ ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินกำร โดยใช้วิธีกำรหลำย
วิธี อำทิเช่น กำรปฐมนิเทศพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงที่บรรจุใหม่ กำรสอนงำนโดย
ผู้บังคับบัญชำ กำรสับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน เป็นต้น นอกจำกนี้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจะด ำเนินกำรร่วมกับส่วนรำชกำรอ่ืนและด ำเนินกำรร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนที่หน่วยรำชกำรอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด ำเนินกำร หรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อ
ผกำเป็นผู้ด ำเนินกำรและเชิญหน่วยงำนอ่ืนเข้ำร่วม เช่น กำรเชิญวิทยำกรมำบรรยำยให้ควำมรู้ หรือเชิญเป็น
วิทยำกรกระบวนกำร ซึ่งสำมำรถสรุปวิธีกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำได้
ดังนี้ 
                    ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ กำรปฐมนิเทศ 
                        ๑.2 กำรศึกษำหรือดูงำน 
                        ๑.3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร หรือกำรสัมมนำรวมถึงกำรประชุมประจ ำเดือนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 

๑.4 กำรฝึกอบรมทั้งในห้องฝึกอบรมและกำรฝึกอบรมทำงไกลหรือกำรฝึกอบรมผ่ำนสื่อ
อินเตอร์เน็ต 
                        ๑.๕ กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำ 

๑.๖ กำรมอบหมำยงำน กำรเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
๑.๗ กำรให้ทุนกำรศึกษำ (เม่ือมีหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน) 
1.8 กำรฝึกภำคสนำม 
1.9 กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
1.10 กำรท ำกิจกรรมเพื่อพัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีมและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
1.11 กำรท ำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
1.12 วิธีกำรอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น 

                  ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                        กำรด ำเนินกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ นอกจำกมีวิธีกำรด ำเนินกำรตำม ข้อ ๑ แล้ว แนวทำงในกำรด ำเนินกำรได้ ก ำหนด
แนวทำงกำรด ำเนินกำรไว้ ๓ แนวทำง ดังนี้ 
                        ๒.๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรเอง 
                        ๒.๒ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด ำเนินกำรโดย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดส่งพนักงำนส่วนต ำบลเข้ำรับกำรอบรม 
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                       ๒.๓ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ดำเนินกำรสอดคล้องกับแผนพัฒนำ พนักงำนส่วน
ต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นผู้ด ำเนินกำร 
                    ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                        ปีงบประมำณ ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕62 
                        โดยมีกำรก ำหนดช่วงเวลำให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรพัฒนำ รวมถึงวิธีกำร
พัฒนำและหลักสูตรกำรพัฒนำแต่ละหลักสูตรที่ก ำหนดไว้ 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ  จึงได้จัดท ำโครงกำรครอบคลุมตำมหลักสูตรควำมรู้
พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ หลักสูตรควำมรู้และทักษะ
เฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร หลักสูตรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ตำมโครงกำร
ต่ำง ๆ ในส่วนที่ ๕ 

5. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณใน

กำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลในแต่ละปีอย่ำงชัดเจน โดยในปีงบประมำณ 2562  ได้ตั้งงบประมำณ
ประกอบด้วยรำยกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

5.1 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน  จ ำนวน  250,000 บำท/ปี 
ของคณะผู้บริหำร สมำชิก อบต. พนักงำนและลูกจ้ำง และศึกษำดูงำนนอกสถำนที่      

5.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของส ำนักปลัด  แยกค่ำใช้จ่ำยเป็น   
      - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน   50,000 บำท/ปี 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม  จ ำนวน 200,000 บำท/ปี 
5.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของกองคลัง  แยกค่ำใช้จ่ำยเป็น   
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน   30,000 บำท/ปี 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม  จ ำนวน   40,000 บำท/ปี 
5.4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของกองช่ำง  แยกค่ำใช้จ่ำยเป็น   
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน   40,000 บำท/ปี 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม  จ ำนวน   30,000 บำท/ปี 
5.5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของกองกำรศึกษำ  แยกค่ำใช้จ่ำยเป็น  
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน   70,000 บำท/ปี 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม  จ ำนวน   80,000 บำท/ปี 
5.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของกองสวัสดิกำรสังคม  แยกค่ำใช้จ่ำยเป็น  
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน   35,000 บำท/ปี 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม  จ ำนวน   45,000 บำท/ปี 
 

  รวมงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 ทั้งสิ้น จ ำนวน 870,000 บำท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.11  ซึ่งตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562  ไว้จ ำนวน 41,200,000 บำท 
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  และส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และ 2564 คำดว่ำจะตั้งงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำ

บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำไว้ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ 
  ทั้งนี้ กำรตั้งงบประมำณเพ่ือพัฒนำบุคลำกรโดยกำรให้ทุนกำรศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลช่อผกำจะด ำเนินกำรในภำยหลังเมื่อระเบียบกฎหมำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่
พนักงำนมีควำมชัดเจนและบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ก ำหนดไว้ 5 
ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกรบุคคลทั้งระบบ 
(สรรหำ พัฒนำ และรักษำ) 

1. พัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้
2. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ 
3. พัฒนำระบบกำรรักษำและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
กำรพัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะ 
(ควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ) 

1. ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะเพ่ือน ำไปสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
2. สร้ำงเสริมทัศนคติในกำรท ำงำนเชิงบวกให้เพิ่มมำกข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กำรจัดกำรควำมรู้บุคลำกร 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ และสนับสนุน
ยุทธศำสตร์องค์กร 

1. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมภำยใน    
    องค์กร เพ่ือไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
2. พัฒนำสมรรถนะพนักงำนให้มีควำมพร้อมในกำรสนับสนุน  
   ยุทธศำสตร์พัฒนำองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

1. เสริมสร้ำงค่ำนิยมในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลำกร 
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
กำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม
และเครือข่ำยกำรท ำงำน 

1. กำรส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน ในแง่มุมต่ำงๆ 
2. ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนและกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กร 

 
โดยทุกยุทธศำสตร์ บุคลำกรทุกฝ่ำยงำนได้ร่วมกันก ำหนดแผนงำนและโครงกำรเพ่ือรองรับ

กำรน ำสู่ภำคปฏิบัติไว้อย่ำงครอบคลุม  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา) 
  1.1 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 - 2563   
  1.2 กำรจัดท ำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และประเมินสมรรถนะบุคลำกร 
  1.3 กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล   
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  (ความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติ) 
  2.1 กำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนตำมสำยงำน 
        - หลักสูตรตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
        - หลักสูตรเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ  และ
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร 
  3.1 โครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 3.2 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 4 ปี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  4.1 โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่เพ่ือเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่ดีในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่
แข็งแกร่ง (ท ำควำมเข้ำใจ ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วม ควำมร่วมมือ และควำมรับผิดชอบ) 
  4.2 โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมำภิบำลในหน่วยงำน 
  4.3 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และให้บริกำรประชำชนดีเด่น 
  4.4 กำรด ำเนินกิจกรรม 5 ส  ของหน่วยงำน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่าย 
การท างาน 
  5.1 โครงกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรกำรจัดองค์กร 
        - หลักสูตร OD (Organize Development)  
  5.2 โครงกำร อบต.สัญจรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 
  5.3 โครงกำรปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ อบต.ช่อผกำ 
  5.4 กำรประชุมประจ ำเดือนและน ำเสนอผลกำรปฏิบัติรำชกำรของแต่ละส ำนัก/กอง 
  5.5 กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (KM) 



แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  
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อบต.ช่อผกา ที ่
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