
 

 
แผนการพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 



 

ค าน า 
 
 

  การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยปูลิง นั้น  ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อให้การพัฒนา
บุคลากรได้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าท่ีของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วน
ต าบลท่ีดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ 
มิติ   ท้ังในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง   ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีและภารกิจ   ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปูลิง ต่อไป 
 
 

 
        องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
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 ค าน า                ก    

  หลักการและเหตุผล             ๑ 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา             ๒   
  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร         ๓ 
                    การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของอัตราก าลังท่ีมีอยู่   ๔ 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน             ๕ 
  การติดตามและประเมินผล               ๗  
  แนวทางการพัฒนาบุคลากร              ๗         
  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา          ๑๐ 
      และงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา      
   
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑- 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ 
และระดับสากล เป็นส่ิงที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  คือ ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง 
เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งต าบลห้วยปูลิง มีภารกิจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 จากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ระบบราชการมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถ
บริหารประเทศให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้ บุคลากร หรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อปัจจัยดังกล่าว เพราะบุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง โดยต้องอาศัย
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่  26  มิถุนายน  
2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก
และวิธีปฏิ บัติราชการ บทบาทและหน้าที่ ของข้าราชการใน ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.อบต.จังหวัดก าหนด เช่น การพัฒนา
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล 
หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่ ก.อบต.จังหวัดก าหนดเ ป็นหลักสูตร
หลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสม 

การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึก
ภาคสนาม การพัฒนาบุคลากรอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นก็ได้ 
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  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานกลาง แนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรม และจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งเสริมสร้างให้ข้าราชการ 
ปฏิบัติงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่ือง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  26  มิถุนายน  
2545 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพู น
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการต้องก าหนดตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงจึง
ได้จัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 256๔ – 256๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง และเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อไป 

 
 

2.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 
  2.1  เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง มีความรู้ใน
การปฏิบัติราชการ 
  2.2  เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  2.3  เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง มีความรู้
และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
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  2.4  เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง มีความรู้
และเกิดทักษะในด้านการบริหาร 
  2.5  เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  2.6  เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
  ครอบคลุมการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร การด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง โดยมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

3.2  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือตามที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร หรือตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ ดังนี้ 

3.2.1  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3.2.2  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3.2.3  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
3.2.4  หลักสูตรด้านการบริหาร 
3.2.5  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  3.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ได้รับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้ 
   3.3.1  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่ม ผู้น า 
และองค์การ สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
   3.3.2  การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ 
   3.3.3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3.3.4  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 



 

-๔- 
 

3.4  วิธีการพัฒนาบุคลากรให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงด าเนินการเองหรือ 
หรือด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยงานอื่น โดย
วิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
   3.4.1  การปฐมนิเทศ 
   3.4.2  การฝึกอบรม 
   3.4.3  การทัศนศึกษาหรือดูงาน 
   3.4.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
   3.4.5  การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ต้อง
ก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่
ละหลักสูตร 

3.5  งบประมาณการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงต้อง
จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน โดย
ค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของอัตราก าลังที่
มีอยู่ 
  เนื่องจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 256๔ – 256๖) เป็นแผน
อัตราก าลังฉบับใหม่ ซึ่งก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัดสรรก าลังคนตามอัตราที่ว่างเป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยปรากฏว่ามีต าแหน่งที่มีคนครอง จ านวน 2๕ อัตรา และต าแหน่งว่างจ านวน ๒ อัตรา 
จากจ านวนทั้งส้ิน  ๒๗  อัตรา  คิดเป็นอัตราว่างร้อยละ  ๙๓  โดยหากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ปูลิงด าเนินการสรรหาต าแหน่งว่างได้ครบตามแผนอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ จะท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยปูลิงได้รับข้าราชการ พนักงานจ้างเข้ามาในสังกัดจ านวนมาก 
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ขององค์กร รวมทั้งนโยบายของคณะผู้บริหารองค์กร และเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละคน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง จึงได้วิเคราะห์แสดงข้อมูลเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

ประเภท ความรู้ความสามารถท่ีประเมินได้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา อบรม 
ข้าราชการ / พนักงานจ้าง 
(บรรจุ/จัดจ้าง ใหม่) 

- ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ยังไม่อาจประเมินหรือวัดค่าได้ 
โดยเฉพาะทัศนคติการท างานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ นโยบายของ
องค์กร ดังนั้น กลุ่มเจ้าหน้าที่เหล่านี้ องค์กรจะต้องด าเนินการพัฒนา
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติให้เกิดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
การท างาน ลักษณะของงานที่ท า และให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

ข้าราชการ / พนักงานจ้าง 
(บรรจุ/จัดจ้าง เดิม) 

- ส าหรับเจ้าหน้าที่ก ลุ่มนี้  มีทั้ งความ รู้  ความสามารถ รวมทั้ ง
ประสบการณ์ในการท างาน แต่เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันที่
มีการปรับเปล่ียนข้อระเบียบ หลักเกณฑ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องในทุก 
ๆ ดา้น ทั้ง การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล การวางแผน ดังนั้น 
องค์กรจ าเป็นต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาเพื่อ
เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มเทคนิคในการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถแนะน าเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ต่อไป 

หมายเหตุ   การฝึกอบรม พัฒนาให้เป็นไปในทุกต าแหน่ง 
 
 

5.  ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
  5.1  การเตรียมการและการวางแผน 
   5.1.1  แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   5.1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษา
วิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   5.1.3  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  5.2  การด าเนนิการพัฒนา 
   5.2.1  การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ เหมาะสม เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเร่ืองที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดย 
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สามารถเลือกแนวทาง หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปล่ียนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา 
เป็นต้น 
   5.2.2  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการ
เอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะ
ด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
1.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
- งานบริหารงานบุคคล 

 
รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

2.  วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- งานบริหารงานบุคคล 

3.  พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน
จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- งานบริหารงานบุคคล 

4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีต่อคณะกรรมการ / คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- งานบริหารงานบุคคล 

5.  จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- งานบริหารงานบุคคล 

6.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ / คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- งานบริหารงานบุคคล 

7.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 

- งานบริหารงานบุคคล 

8.  ประเมินผล - หัวหน้าส านักปลัด  
- งานบริหารงานบุคคล 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนต าบล ลงวันที่  26  มิถุนายน  2545 ในการติดตามผลการพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปูลิง ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีแนวทางการติดตามและประเมินผล เช่น ผู้บังคับบัญชาหมั่น
ติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด หมั่นคอยสังเกตการณ์ มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ และ
รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

7.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้าน
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การบริหาร 
และคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
  1.  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานจาก
สถาบันพัฒนากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยฝึกอบรมของสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น การประชุม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงวิชาการ 
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.  จัดให้มีการฝึกอบรม   การประชุม   สัมมนา   โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปูลิงเป็นผู้จัดอบรมเอง หรืออาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่นหรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นที่ยอมรับ 
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่ สามารถน ามาพัฒนางาน
และองค์กรได ้
 
  3.  จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีความเป็นเลิศที่ดี เหมาะแก่การน ามาเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กร
หรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ โดยการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงยิ่งขึ้น 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาชีพของ
ตนอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การแลกเปล่ียนความรู้และ 
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ประสบการณ์ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ 
ช านาญงาน ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ และปฏิบัติตามให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์ หรือตัวช้ีวัด
ที่ก าหนดในทุกมิติ 
  หลักสูตรส าหรับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1.  หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
1.1  หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2  หลังสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3  หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.  หลักสูตรส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.1  หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.2  หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.3  หลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4  หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

3  หลักสูตรส าหรับข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
3.1  หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 
3.2  หลักสูตรนักบริหารงานมืออาชีพ 
3.3  หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
3.4  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
3.5  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
3.6  หลักสูตรนักบริหารงานนโยบายและแผน 
3.7  หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 
3.8  หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา 
3.9  หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
3.10  หลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.11  หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
3.12  หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
3.13  หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
3.14  หลักสูตรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.15  หลักสูตรเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
3.16  หลักสูตรเกี่ยวกับกีฬา สันทนาการ 
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3.17  หลักสูตรเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ 
3.18  หลักสูตรเกี่ยวกับการคลัง 
3.19  หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
3.20  หลักสูตรเกี่ยวกับการด าเนินการด้านพัสดุ 
3.21  หลักสูตรเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานงานธุรการ 
3.22  หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกร 
3.23  หลักสูตรเกี่ยวกับงานโยธา 
3.24  หลักสูตรเกี่ยวกับงานเขียนแบบ 
3.25  หลักสูตรเกี่ยวกับงานไฟฟ้า 
3.26  หลักสูตรเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกล 
3.27  หลักสูตรเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
3.28  หลักสูตรของลูกจ้างประจ าทุกต าแหน่ง 
3.29  หลักสูตรของพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 

4.  หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ด าเนินการเอง 
4.1  โครงการศึกษาดูงาน 
4.2  การประชุมประจ าเดือน 
4.3  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4.4  การปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างบรรจุใหม่ 
4.5  โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
4.6  การส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงได้รับ

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5.  หลักสูตรอ่ืน ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือสถานศึกษา หรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารเห็นสมควร 
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8.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา และงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
8.1.  แนวทางการพัฒนาคณะผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยปูลงิ 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. หลัก สูตรเกี่ ยวกับนายกอง ค์การ
บริหารส่วนต าบล และหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัย-ทัศน์
ในการท างานของผู้บริหาร 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

เ ป็น ไปตาม ค่ า 
ลงทะเบียนของ
แต่ละหลักสูตร 

ปี 25๖๔–256๖  

2. หลัก สูตรที่ เกี่ ยวกับกับรองนายก
อง ค์การบ ริหาร ส่วนต าบล  และ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัย-ทัศน์
ในการท างานของรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

3. หลักสูตรที่เกี่ยวกับเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัย-ทัศน์
ในการท างานของเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. หลัก สูตรที่ เกี่ ยวกับประธานสภา
อง ค์การบ ริหาร ส่วนต าบล  และ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัย-ทัศน์
ในการท างานของประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

5 หลักสูตรที่เกี่ยวกับรองประธานสภา
อง ค์การบ ริหารส่วนต าบล  และ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัย-ทัศน์
ในการท างานของรองประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

เ ป็น ไปตาม ค่ า 
ลงทะเบียนของ
แต่ละหลักสูตร 

ปี 25๖๔–256๖  

6. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา
อง ค์การบ ริหารส่ วนต าบล  และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัย-ทัศน์
ในการท างานของเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. หลักสูตรที่ เกี่ยวกับกับสมาชิกสภา
อง ค์การบ ริหารส่วนต าบล  และ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัย-ทัศน์
ในการท างานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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8.2 แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และพนกังานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. หลัก สูตรนั กบ ริหารงานท้ อ งถิ่ น
ระดับสูง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ และองค์
ความรู้ของปลัด อบต.  และ ผอ.
กองทุกกอง 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

เป็นไปตามค่า 
ลงทะเบียนของ
แต่ละหลักสูตร 

ปี 25๖๔–256๖  

2. หลักสูตรนักบริหารงานมืออาชีพ และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างาน การ
บริหาร และ วิ สัยทั ศน์  ของ
ข้ า ราชก ารสายบ ริหารงาน
ท้องถิ่นและสายอ านวยการ
ท้องถิ่น 

3. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง  
นักบริหารงานทั่วไป 

4. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง  
นักบริหารงานการคลัง 
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ที ่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

5. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง  
นักบริหารงานช่าง 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

เป็นไปตามค่า 
ลงทะเบียนของ
แต่ละหลักสูตร 

ปี 25๖๔–256๖  

6. หลักสูตรนักบริหารงานนโยบายและ
แผน และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง  
นักบริหารงานนโยบายและแผน 

7. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป 

8. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

10
. 

ห ลัก สู ต รนั กพัฒน า ชุ มชน  แล ะ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

เป็นไปตามค่า 
ลงทะเบียนของ
แต่ละหลักสูตร 

ปี 25๖๔–256๖  

11
. 

หลัก สูตรนั ก วิชาการ ศึกษา และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา 

12. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการและหลัก 
สูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ 

13. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

14. หลัก สูตรเจ้ าพนักงานพัสดุ  และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสด ุ

 
 
 



 

-๑๕- 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

15. หลักสูตรวิศวกรโยธา และหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของข้าราชการผู้ด ารง
ต าแหน่งวิศวกรโยธา 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

เ ป็น ไปตามค่า 
ลงทะเบียนของ
แต่ละหลักสูตร 
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16. หลักสูตรนายช่างโยธา และหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของข้าราชการผู้ด ารง
ต าแหน่งนายช่างโยธา 

17. หลักสูตรนายช่างเขียนแบบและหลัก 
สูตร อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของข้าราชการผู้ด ารง
ต าแหน่งนายช่างเขียนแบบ 

18. หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า และหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของข้าราชการผู้ด ารง
ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 

19. หลัก สูตรนาย ช่า ง เค ร่ืองกล และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของข้าราชการผู้ด ารง
ต าแหน่งนายช่างเคร่ืองกล 

 
 
 



 

-๑๖- 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

20. หลักสูตรเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของข้าราชการผู้ด ารง
ต า แ ห น่ ง เ จ้ า พ นั ก ง า น
ประชาสัมพันธ์ 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

เ ป็น ไปตาม ค่า 
ลงทะเบียนของ
แต่ละหลักสูตร 
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21. หลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของข้าราชการ  ลูกจ้าง 
ประจ า และพนักงานจ้าง 

22. หลักสูตรฝึกอบรมของบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

23. ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
ลูกจ้างประจ า 

เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของลูกจ้างประจ า ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

24. การฝึกอบรมหลักสูตรของพนักงานจ้าง เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ท างานของพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 



 

-๑๗- 
 

8.3  โครงการพฒันาบคุลากรที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยปูลงิด าเนนิการเอง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. โค รง กา ร ส่ ง เส ริม คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เ พื่ อ พั ฒน าแ ละ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

เป็นไปตามราย 
จ่ายของแต่ละ
โครงการ 
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2. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ประสิท ธิภาพการปฏิ บัติ ง านของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปูลิง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

3. โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

4. การประชุมประจ าเดือน เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานใน
รอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ถูกต้อง 

 
 



 

-๑๘- 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

5. ก า รป ฐ มนิ เ ท ศ ข้ า ร า ชก า รแ ล ะ
พนักงานจ้างบรรจุใหม่ 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตน 
การรักษาวินัย ฯลฯ 

ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
พนักงานจ้างที่บรรจุ
ใหม่  ต้อง ได้ รับการ
ปฐมนิเทศทุกคน 

เป็นไปตามราย 
จ่ายของแต่ละ
โครงการ 
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6. การส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ห้วยปู ลิง ได้ รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เพื่อยกระดับความรู้ของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปูลิง 

บุคลากรของ อบต. 
ได้รับทุนการศึกษาต่อ
ทั้งในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท ตาม
จ า น วน บุ คลา ก ร ที่
ได้รับการคัดเลือกให้
ศึกษาต่อ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปูลิง   ประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                         กรรมการ 
3. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน                              กรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคล                     กรรมการ/เลขานุกา 

     ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้ว
เสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

 
ตัวชี้วัดและข้อเสนอระดับเปา้หมาย  

      1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.256๔ – 256๖ ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 
                2.ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ปูลิง สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา 

      3.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  เพิ่มสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ี
ผ่านมา 

      4.ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเข้าใจและประยุกต์หลัก
คุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ  60 
ของจ านวนประชากรท่ีสุ่มทดสอบ 

      5.ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา 

 


