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ส่วนที ่1 
หลักการและเหตุผล 

 
1. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 
 1.1. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
ทางาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่
แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มี
อยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่าง
เหมาะสม 
 1.2 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  
 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์
ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบ
แผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และ
นำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วน
ราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 

 2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กันเพ่ือการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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 1.3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
โดยผู้บังคบับัญชาต้องพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 258 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทำ
ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง และจัดทำให้ครอบคลุมถึง
บุคลากรจากฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง 
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ส่วนที ่2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 1. เพ่ือนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
 2. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 

 3. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด 

 4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

2.2 เป้าหมายของการพัฒนา 
 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ดำเนินงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง จะต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง 
 2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
ประกอบด้วย ดังนี้ 

 1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
 2. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล 
 4. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
 5. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุก
คน 

 2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
2.3 ขั้นตอนการดำเนินการ 
 2.3.1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
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 2. พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน สมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 3. กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
 2.3.2 การดำเนนิการพัฒนา 
 1. การเลือกวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
นำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา
โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู ้การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรมการดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาทาง
วิชาการ เป็นต้น 
 2. วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจะทำเป็นโครงการ เพ่ือดำเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบ
กับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการแทน 

 2.3.3 วิธีการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จะดำเนินการเอง เช่น อบรมสัมมนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้นำชุมชน การ
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรมการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จะดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและร่วมกับ
เอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชน
เป็นผู้ดำเนินการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ดำเนินการเองและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้า
ร่วม เช่น เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดำเนินการ
พัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศ 
 2. การสอนงาน การให้คำปรึกษา 
 3. การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4. การฝึกอบรม 
 5. การศึกษาดูงาน 
 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 7. การประชุมสัมมนา 
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ส่วนที ่3 
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 

 
3.1 หลักสูตรในการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่
ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
 4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
 5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
  - หลักสูตรด้านการบริหาร 
  - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 สายงานผู้ปฎิบัติ 

 - หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
 - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พนักงานจ้าง 
 - หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
 - หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 โดยมีหลักสูตรแต่ละตำแหน่ง ดังนี้ 
 1. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  3. หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

 4. หลักสูตรเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 5. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 6. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
 7. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
 8. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
 9. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 
 10. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
 11. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
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 12. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 13. หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
 14. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
 15. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 16. หลักสูตรนิติกร 
 17. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
 18. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 19. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 20. หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 21. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
 22. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 23. หลักสูตรเจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 24. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
 25. หลักสูตรช่างโยธา/นายชา่งโยธา 
 26. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพ่ิมความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลทุกตำแหน่ง 
 27. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพ่ิมความรู้ให้แก่พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ของพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง 
28. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
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ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จำนวนคน) 

ปี 2565 
(จำนวนคน) 

ปี 2566 
(จำนวนคน) 

อบต.
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับ นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้มีทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล/รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 -  

2 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ทำงานมากยิ่งขึ้น 

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 -  

3 หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รอง
ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำบล
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของประธาน/รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลให้มี
ทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การทำงานมากยิ่งขึ้น 

ประธาน/รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1 -  
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จำนวนคน) 

ปี 2565 
(จำนวนคน) 

ปี 2566 
(จำนวนคน) 

อบต.
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
3 หลักสูตรเกี่ยวกับ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้มีทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ วน ต ำบ ล ได้ รั บ ก าร
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 -  

4 หลั กสู ตรเกี่ ยวกับ เลขานุ การสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของเลขานุ การสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ทำงานมากยิ่งขึ้น 

เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 -  
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จำนวนคน) 

ปี 2565 
(จำนวนคน) 

ปี 2566 
(จำนวนคน) 

อบต.
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้มีทักษะความรู้
แ ล ะ ค ว า ม เข้ า ใจ ใน ก า ร
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 -  

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลัง
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกีย่วข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการคลัง ได้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจ ในการ
บ ริ ห า ร งาน ใน ห น้ าที่  ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานการคลั ง 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1 -  

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานช่าง ได้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจ ในการ
บ ริ ห า ร งาน ใน ห น้ าที่  ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานช่างได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 -  

4 หลั กสู ตรเกี่ ยวกั บนั กบริหารงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานสาธารณสุข 
ได้มีความรู้ทักษะความเข้าใจ ใน
การบริหารงานในหน้ าที่  ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานสาธารณสุข 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1 -  
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จำนวนคน) 

ปี 2565 
(จำนวนคน) 

ปี 2566 
(จำนวนคน) 

อบต.
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
5 หลั กสู ตรเกี่ ยวกั บนั กบริหารงาน

การศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการศึกษา ได้
มีความรู้ทักษะความเข้าใจ ใน
การบริหารงานในหน้ าที่  ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานการศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1 -  

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ได้มีความรู้ทักษะความ
เข้ าใจ ในการบริหารงานใน
หน้าที่ ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคมได้รับการฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1 -  

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานทั่วไป ได้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจ ในการ
บ ริ ห า ร งาน ใน ห น้ าที่  ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานทั่วไปได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 -  

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จำนวนคน) 

ปี 2565 
(จำนวนคน) 

ปี 2566 
(จำนวนคน) 

อบต.
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการการคลัง

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

10 ห ลั ก สู ต ร เกี่ ย วกั บ นั ก วิ ช าก าร
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถปุระสงค ์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จำนวนคน) 

ปี 2565 
(จำนวนคน) 

ปี 2566 
(จำนวนคน) 

อบต.
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

14 หลั กสู ตรเกี่ ยวกับนั กป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

15 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติ งาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

16 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเกษตรหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จำนวนคน) 

ปี 2565 
(จำนวนคน) 

ปี 2566 
(จำนวนคน) 

อบต.
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
17 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

18 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

19 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

20 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จำนวนคน) 

ปี 2565 
(จำนวนคน) 

ปี 2566 
(จำนวนคน) 

อบต.
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
21 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

22 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 -  

23 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   

24 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2564 
(จำนวนคน) 

ปี 2565 
(จำนวนคน) 

ปี 2566 
(จำนวนคน) 

อบต.
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
25 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ

ตำแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   
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ส่วนที ่5 งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
 
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2564 2565 2566 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก
องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ล  ห รื อ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 ห ลั ก สู ต ร เกี่ ย วกั บ ป ระธาน /รอ ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

5 หลักสู ตรเกี่ ยวกับ เลขานุ การสภา
อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น ต ำบ ล ห รื อ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

2. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2564 2565 2566 
1 หลั กสู ต ร เกี่ ย วกับป ลั ด /รองปลั ด

อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น ต ำบ ล ห รื อ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการ
คลัง หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

5 หลั กสู ต รเกี่ ย วกั บนั กบ ริห ารงาน
สวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

6 หลั กสู ต รเกี่ ย วกั บนั กบ ริห ารงาน
การศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

12 หลั กสู ตรเกี่ ยวกับ นั กป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ 2564 2565 2566 
17 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเกษตร

หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

18 ห ลั ก สู ต ร เกี่ ย ว กั บ นั ก วิ ช า ก า ร
ส าธ ารณ สุ ข ห รื อ ห ลั ก สู ต ร อ่ื น ที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

21 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายไดห้รือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

22 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

23 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

24 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

25 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ส่วนที ่6 
การติดตามและประเมนิผล 

 
6.1 การติดตามและประเมินผล 
 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง     ประธานกรรมการ 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งทุกท่าน  รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง         กรรมการ 
4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง         กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการกองคลัง            กรรมการ 
6. ผู้อำนวยการกองช่าง            กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม           กรรมการ 
9. หัวหน้าสำนักปลัด            กรรมการและเลขานุการฯ 
10. นักทรัพยากรบุคคล       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กำหนด
วิธีการติดตามประเมินผล จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง โดยผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการ
พัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จของการ
พัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา 
ตลอดจนการดำเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การใช้แบบสอบถาม /แบบทดสอบ ก่อน- หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง 
 2. การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น  ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 3. การขอรับทราบผลการประเมินผลจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา เช่น ใน
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้จัด เป็นต้น 
6.2 มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
 1. มีการมอบรางวัลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
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  1.1 ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
  1.2 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
  1.3 การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
  1.4 การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
 2. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
 3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่นการ
จัดกิจกรรมพัฒนาทีห่น่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น 
6.3 บทสรุป 
 การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล ตลอดจนแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน 
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการ
ที่ไม่มีความจำเป็นจึงต้องทำการยุบหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง  ๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 

 
 
 
 
 


