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ค าน า 

 

   การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ ท้ังในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม ส าหรับ
ต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีดีท่ีมีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตร
พัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 2๔ ตุลาคม 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
ด าเนินการรวมท้ังได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
1. หลักการและเหตุผล 
  1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 2๔ ตุลาคม 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 - 295 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนา ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการหลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีดี     
โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ีก าหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นใน   
การพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะด าเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ     
ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 2๔ ตุลาคม 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว อง ค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ จึงได้หาความจ าเป็นใน              
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดท้ังความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปใน    
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของทาง

ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ  
ท่ีดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

1.2 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
1.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชาท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเพิ่งย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

1.6 เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
2.1 พนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจแบบ

แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์

ของส่วนรวม 
2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.5 เพื่อให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
2.6  เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 
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บัญชีสรุปข้อมูลพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง 
๑ นางสาวสมศรี  ช่ืนปาน ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 36-3-00-1101-001 
๒ นางสาวอัมพร  สีบุ รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 36-3-00-1101-002 
 

๓ 
ส านักปลัด (๐๑) 
นางสาวธาริณี  จุลอุล 

 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

 
36-3-01-2101-001 

๔ นายปฐมนพดล  พันธ์ใจธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 36-3-01-3103-001 
5 นายภิญโญ  มูลตา นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 36-3-01-3102-001 
 ว่าง นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 36-3-01-3105-001 

6 ว่าง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 36-3-01-3601-001 

7 ว่าง เจ้าพนักงานสาธารณสุข   36-3-01-4601-001 

8 นายพงษ์พันธ์  สงวนสัตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 36-3-01-4601-001 

9 ว่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

36-3-01-4805-001 

 ลูกจ้างประจ า   

110 นางสมัย  สุวรรณรัญ เจ้าพนักงานธุรการ  

 
11 

พนักงานจ้าง 
นายวราชัย  ยังแช่ม 

 
คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถยนต์) 

 
- 

12 นายสุเทพ  พรหมจันทร์ คนงาน (ปฏิบัติงานภารโรง) - 
13 นายธนพัฒน์  ธุระกิจ คนงาน (ปฏิบัติงานภารโรง) - 
14 นางสาวเกษราภรณ์  ทองอุบล คนงาน (ปฏิบัติงานภู้ชีพ) - 
15 นางสาวจีราภรณ์  ทองอุบล คนงาน - 

 
16 

กองคลัง (๐๔) 
นางสาวจิณณพัต  เป่ียมปรีชา 

 
ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) 

 
36-3-04-2102-001 

17 นางสาวถนิมรัตน์  บุญจันทร์ นักวิชาการพัสดุ 36-3-04-3204-001 

18 นางสาวดลยา  จ าปา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  36-3-04-๔204-001 
19 ว่าง เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญ

งาน) 
36-3-04-4203-001 

 
20 

พนักงานจ้าง 
นางปุณณดา  บัวทอง 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 

 
- 

21 นางวิไลรักษ์  บุญม ี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี - 
22 ว่าง คนงาน - 

 



-๔- 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ชื่อต าแหน่ง เลขทีต่ าแหน่ง 
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กองช่าง (๐๕) 
นายภาณุวัตร  ทับแสง 

 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 
36-3-05-2103-001 

24 นายน าพล  แสงจันทร์ นายช่างโยธาช านาญงาน 36-3-05-4701-001 

25 นางสาวชญาน์นันท์  รุ่งแจ้ง เจ้าพนักงานธุรการ 36-3-05-4101-002 

 
26 

พนักงานจ้าง 
นายจิราวัฒน์  ดีพูล 

 
คนงาน  

 
- 

 
27 

กองการศึกษาฯ (๐๘) 
ว่าง 

 
ผู้อ านวยการกองศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

 
36-3-08-2107-001 

28 นายกัฏพัฒน์  ผาจวง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 36-3-08-๓๘๐๓-001 
29 นางทิพาวารี  โพระฎก ครู 36-3-0๘-66-00073 

30 นางสมปอง  บุญปัน้ ครู  36-3-0๘-66-00074 
 

31 
พนักงานจ้าง 
นางสาววรรณา  จิอู๋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

 
- 

31 นายถาวร  สันนา คนงาน  
33 กองสวัสดิการสังคม (11) 

ว่าง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 

36-3-11-2105-001 

34 นางศิริกานดา  ยี่หล่ า นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 36-3-11-3801-001 
35 นายสิทธิโชค  สิงห์วงค์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 36-3-11-4801-001 

 
36 

พนักงานจ้าง 
นางสาวทิพพวรรณ  สิงห์โห 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 

37 หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
ว่าง 

 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   

36-3-12-3205-001 

   3.  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสร้างสรรค์ความเจริญ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ก้าวสู่มาตรฐานและคุณธรรม บนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม ภายใต้ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
 พันธกิจ 
 1.  เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ทุกสายงาน ทุกระดับ 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร ตามสายงาน 
 3.  เสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่บุคลากรทุกสายงาน 
 
 
 
 



-๕- 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. การวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากร 
 2.  การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร 
 3.  การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร 
 1.  ยุทธศาสตร์ : การวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากร 
 เป้าประสงค์  
 1.  มีแผนความต้องการก าลังคน 
 2.  มีระบบการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    
 1.  มีแผนความต้องการอัตราก าลังคน 
 2.  สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะท่ีต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 มาตรการ  
 1.  มีการวางแผนก าลังคนในเชิงรุกท้ังด้านปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย
การวางต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า 
 2.  มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 

 

 โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนความต้องการบุคลากรที่จะด าเนินการเพื่อเพิ่ม
อัตราก าลังรองรับอัตราเกษียณ และการลาออกกลางคันของบุคลากร 
การสรรหาบุคลากร ดังนี้ 
1.  โครงการ/กิจกรรมการวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
25๖๔ 25๖๕ 25๖๖ 

1.  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี  
(25๖๔ - 25๖๖) 

   ผู้บริหาร 

2.  ก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากร ระยะ 3 ปี     ผู้บริหาร 
3.  ทบทวนแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าทุกปี 

   ผู้บริหาร 

4.  ทบทวนกระบวนการสรรหาบุคลากรให้เอื้อต่อการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

   ผู้บริหาร 

5.  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

   ผู้บริหาร 

  

 2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากร 
 เป้าประสงค์  
 1.  บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง 
 2.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการท างานเพิ่มขึ้น 



-๖- 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    
 1.  บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง 
 2.  บคุลากรร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 
1 ครั้ง/คน/ป ี
 มาตรการ  
 1.  วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มต้นงานของบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นสมาชิกใหม่
และสามารถวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองในล าดับต่อไป 
 2.  ก าหนดให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development) และให้มีระบบติดตาม
การด าเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางสายงาน 
 4.  ก าหนดสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
 โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้ 

 

1.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
25๖๔ 25๖๕ 25๖๖ 

1.  การจัดท าแผนพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากรทุกคน    บุคลากรทุกคน 
๒.  ส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏบัิติงาน 

   ผู้บริหาร 

๓.  จัดท ารายละเอียดงานในทุกต าแหน่งงาน (Job 
Description) ให้มีความชัดเจน 

   บุคลากรทุกคน 

 

 
2.  แผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม/สัมมนา) ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ - 25๖๖ 
 

ปีงบประมาณ พัฒนาคุณภาพงานและ
สมรรถนะ(ร้อยละ) 

พัฒนาการบริหารจัดการ
(ร้อยละ) 

รวม(ร้อยละ) 

ปี 25๖๔ 70 10 80 
ปี 25๖๕ 70 10 80 
ปี 25๖๖ 70 10 80 

  

  
 
 



-๗- 
 
 3.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
 เป้าประสงค์  
 1.  มีระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 
 2.  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.  บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตใน   
การท างาน    
 มาตรการ  
 1.  ก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ       
ท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมในส่วนท่ีไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรและสถานภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลภุมิ 
 2.  สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลส าเร็จของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
 3.  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านตามระบบการประเมินท่ีก าหนดไว้พร้อมท้ังมี
การน าผลการประเมินไปใช้จริงเพื่อการพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีงานของบุคลากรแต่ละคน  
 โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรดังนี้ 
1.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
25๖๔ 25๖๕ 25๖๖ 

1.  จัดท าหลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของงาน 

   ผู้บริหาร 

2.  ก าหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินบุคลากร     ผู้บริหาร 
3.  จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความรัก สามัคคีของ
บุคลากร 

   บุคลากรทุกคน 

 

   4.  การวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ 
 จากภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลและการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นจะเห็นได้ว่า พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ท้ังในทาง
ระเบียบกฎหมายตามหน้าท่ีและเทคนิคทักษะท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากพนักงานส่วนต าบลแ ละ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการ
ปฏิบัติงานก็ยากท่ีจะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรและประชาชนผู้มารับบริการ   
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้วิเคราะห์ในส่วนของตัวพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งหน้าท่ีและตัว
องค์กร ดังนี้ 
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 1.  การวิเคราะห์ตัวพนักงานส่วนต าบล 
 จุดแข็ง 
   -  บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีและภูมิล าเนาใกล้เคียงกับ อบต. 
   -  มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
   -  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
   -  มีประสบการณ์ในการท างานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 
   -  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 
 จุดอ่อน 
   -  บุคลากรบางส่วนยังมีระดับความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
   -  ไม่กล้าตัดสินใจน าเสนอความคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ 
   -  บุคลากรส่วนใหญ่มีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อยมีรายได้ไม่เพียงพอ 
   -  ขาดความรู้ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 2.  การวิเคราะห์ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
 จุดแข็ง 
   -  บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 
   -  บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่าท่ีก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
 จุดอ่อน 
   -  การบรรจุแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
   -  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 
   3.  การวิเคราะห์องค์กร (องค์การบริหารส่วนต าบล) 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากส่วนราชการเป็นจ านวนมากซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวพนักงานส่วนต าบลจะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ ยวข้องท้ัง
เรื่อง ระเบียบกฎหมาย เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งต้องมีการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องแต่
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุพนักงานส่วนต าบลให้รับผิดชอบหน้าท่ีตามภารกิจได้ครบทุก
ต าแหน่ง เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอและภารกิจท่ีถ่ายโอนมีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานเป็น
จ านวนมาก ซึ่งพนักงานส่วนต าบลไม่สามารถศึกษาได้ท้ังหมด 
 จากหลักการและเหตุผลและจากวิเคราะห์ดังกล่าว ข้างต้นพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลภมูิ จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ท้ังทางด้านทักษะ แนวทางปฏิบัติงานและคุณธรรม
จริยธรรมท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เพื่อให้การบริหารงานและปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยท่ัวกัน  
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ส่วนที่ 3 
3. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันท่ี 2๔ ตุลาคม 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
ก าหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไ ป       
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน        
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การส่ือสารและส่ือความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างน้อย 1 
หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ 

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็น
และเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนท่ีจะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
สนับสนุนงบประมาณ   

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดพิจิตร หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีสอนงานให้กับผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย 
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5. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะประมาณการต้ังจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๔ 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 120,000 บาท 

1.2 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 70,000 บาท 

1.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 10,000 บาท 

1.4 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  30,000 บาท 

1.5แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  35,000 บาท 

1.6แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวด ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  20,000 บาท 

1.7แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  35,000 บาท 

1.8แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  20,000 บาท 
  2.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖5 

1.1แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 120,000 บาท 

1.2 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 70,000 บาท 

1.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 10,000 บาท 

1.4 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  30,000 บาท 

1.5แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  35,000 บาท 

1.6แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวด ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  20,000 บาท 

1.7แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  35,000 บาท 

 



-1๒- 
 
1.8แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ

วัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  20,000 บาท 
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖6 

1.1แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 120,000 บาท 

1.2 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 70,000 บาท 

1.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 10,000 บาท 

1.4 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  30,000 บาท 

1.5แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  35,000 บาท 

1.6แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวด ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  20,000 บาท 

1.7แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  35,000 บาท 

1.8แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้  20,000 บาท 
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ส่วนที่ ๕ 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 

  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลกัสตูรการพฒันา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 – ๒๕66 

๑ 
 

หลักสูตรเก่ียวกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

2 หลักสูตรเก่ียวกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

3 
 

หลักสูตรเก่ียวกับหัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

4 
 

หลักสูตรเก่ียวกับผู้อ านวยการกองคลังหรือ 
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

5 
 

หลักสูตรเก่ียวกับผู้อ านวยการกองช่างหรือ 
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

6 
 

หลักสูตรผู้อ านวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

40,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

7 หลักสูตรผูผู้้อ านวยการกองสวัสดิการหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

40,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

8 
 

หลักสูตรเก่ียวกับนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

9 
 

หลักสูตรเก่ียวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

10 
 

หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการสาธารณสุขหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑1 หลักสูตรเก่ียวกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
12 

 
หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

13 
 

หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้อง 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

14 
 

หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

15 หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ/หลกัสตูรการพฒันา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 – ๒๕๖6 

๑6 
 

หลักสูตรเก่ียวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ 
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

17 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษาหรือ 
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑8 
 

หลักสูตรเก่ียวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้อง 

๓๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑9 
 

หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

20 
 

การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 

40,000 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ส่วนที่ 6 

การติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ดังนี้ 
 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
 1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ     ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 
 2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ      กรรมการ 
 ๓.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ      กรรมการ 
 ๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
 ๕.  ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
 ๖.  หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 
 7.  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รก.ผอ.สวัสดิการฯ    กรรมการ 
 8.  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     เลขานุการ 
 โดยให้มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลภุมิ เป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ รับทราบเพื่อพิจารณา 
 นอกจากติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้วการท่ีมีการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ในแต่ละครั้งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ เป็นผู้ด าเนินการจะท าการประเมินผลการพัฒนา
ความรู้ในแต่ละครั้งเป็น 2 ระยะ คือ 
 1.  ระยะก่อนการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจก่อนได้รับการพัฒนาความรู้ 
 2.  ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจหลังจากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนท่ีได้ว่ามีผล
คะแนนแตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไร 
 ในกรณีโครงการท่ีมีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานท่ีภายหลังจากกลับจากศึกษาดูงานจะมีการ
ประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป และรายงานให้นายอ าเภอ ในฐานะผู้
ก ากับดูแล ได้รับทราบต่อไป 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


