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ส่วนที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์             

พันธกิจ  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

บุคลกรในความรับผดิชอบ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกอก  

  “ปฏิบัติราชการอย่างมอือาชีพ เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ของประชาชน” 

 

  ทันสมัย (M : Modern) 

  : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

 

  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 

  : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านกอกตามประเด็นยุทธศาสตร ์ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

 

  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 

  : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ท างาน

ให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตาม

พระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแหง่แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ 

การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...

ทั้งนี ้ในการปฏิบัติหนา้ที่ของส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

  เทดิคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 

   : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
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พันธกิจ 

 สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรูใ้ห้เป็นมาตรฐาน 

 ส่งเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้น

การมสีัมพันธภาพที่ดี 

 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.บ้านกอกทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 

 เสริมสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

 ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุก

หนว่ยงาน 

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอกสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 

Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

 ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอกมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจ

การพัฒนาบุคลากรของ อบต.บ้านกอก ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมคีุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลกรสังกัด อบต.บ้านกอก มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้

และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

การวเิคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผูบ้ริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการ

ฝกึอบรม 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญา

ตร ีและปริญญาโท ในจังหวัดชัยภูม ิ

4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้

เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง 

5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ 

ปรับขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตัง้เป็นเทศบาลต าบลในอนาคต 

6. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอรเ์น็ตภายในส านักงาน 
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จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ส านักงานมคีวามคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 

2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่า

จ านวนบุคลากร 

3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งบางสว่นไม่มีความช านาญในงานที่ปฎิบัติ 
 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 

2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เชน่ การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศกึษาดูงาน 

5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน่ อบรมรว่มกัน 
 

อุปสรรค (Threat : T) 

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอือ้ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 

3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู ้ความเข้าใจ เรื่องวินัย 

4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 

5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนา

คน 

 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 

1. ก่อใหเ้กิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมสี่วนรว่มให้เกิดขึ้นในองค์กร 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 

4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based 

management) และการจัดท าขอ้ตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารใน

เชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า ( input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า   

cost-benefit analysis ให้วิเคราะหค์วามเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรอืโครงการต่างๆ

เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล 

(individual scorecards) ที่เช่ือมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 
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ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร 

1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพิ่มความพงึพอใจในงานและความส าเร็จในชีวติของพนักงาน 

3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

อ งค์ ก ร  (developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 

organization desirable) 

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 

and strategies to all employees) 

5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 

maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรยีนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ

ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ

การพัฒนาชีวติของประชาชน 

2. ไม่มขีั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการ

ใกล้ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การ

ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความตอ้งการของประชาชน (citizen survey) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกอก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรูใ้นองค์กร 

1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หนว่ยงานตา่งๆในสังกัด อบต.บ้านกอก 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 

1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.บ้านกอก 

1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรด์้านการฝึกอบรม 

    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  

          (หลักสูตรกลาง) 

    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  

          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งองค์กรแหง่การเรยีนรู้ (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ

พัฒนาก าลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร 

*การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการและยุทธศาสตรก์ าลังคน 

อบต.บ้านกอก 

 

*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้วทีวชิาการ

ข้าราชการรูท้ันการเปลี่ยนแปลง 

 

*จ านวนคร้ังการประชุมของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ

ยุทธศาสตรก์ าลังคน อบต.บ้านกอก 

 

*จ านวนคร้ังของการจัดเวทีวชิาการ

ข้าราชการรูท้ันการเปลี่ยนแปลง 

*จัดกจิกรรมประชุมเพื่อก าหนด

แนวทางและการด าเนินงานพฒันา

ระบบราชการและยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา อบต.บา้นกอก 

*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรูว้ิชาการ

ด้านต่างๆ เปน็ประจ าทุกเดอืน เดอืน

ละ 1 คร้ัง รวม 12 คร้ัง/ป ี

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหน่วยงานตา่งๆ ในสังกัดอบต.บ้านกอก 

*การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

 

 

 

*การหาความจ าเป็น (Training Need) ใน

การพัฒนาบุคลากร 

*หน่วยงาน/ส่วนราชการในสงักัด อบต.

บ้านกอกจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกดั

ปีงบประมาณ 2564-2566 แล้วเสร็จ 

*ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมกีารหา

ความจ าเป็น(Training Need) และมี

เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ

จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสงักัด

เพื่อเป็นข้อมลู 

*ส่วนราชการ/หน่วยงานสงักดัอบต.

บ้านกอกจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน

สังกัด 

 

*ทุกส่วนราชการจัดใหม้ีการหาความ

จ าเป็น(Training Need)  เบื้องต้นใน

การพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นข้อมลู

ในการจัดท าแผนการพัฒนาบคุากรใน

สังกัด 

* การประชุมประสานแผนการพัฒนา

บุคลากร 

* มแีผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี

งบประมาณของทุกสว่นราชการ/หน่วยงาน 

* มแีนวทางการประสานการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปี งบประมาณ 2564 -2566 

* จัดการประชุมส่วนราชการ/

หน่วยงานจดัท าแผนการพัฒนา

บุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 

2566 

* การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร อบต.

บ้านกอก 

* มีฐานข้อมลูบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 

ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/หน่วยงานใน

สังกัดพืน้ที ่อบต.บ้านกอก 

* ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า

ข้อมูลบุคลากรในสงักัดให้เป็นปัจจุบัน

ครบถว้นและสามารถน ามาปรับใชไ้ด้

ทันที 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 

- มีการแตง่ตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน

สังกัด 

- มีการแตง่ตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน

สังกัดทุกระดับ 

  

 

- ทุกส่วนราชการจัดท าขอ้มูล

บุคลากรในสังกัดใหเ้ป็นปัจจุบัน

ครบถ้วนและสามารถน ามาปรับ

ใช้ได้ทันที 

- การเลื่อนขั้นเงินเดอืน ข้าราชการใน

สังกัด 

- มีการเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการ

ในสังกัด 

- อบต.เลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการทุกระดับในสังกัด 

- การด าเนินการทางวินัย 

 

 

- มีการด าเนินการทางวินัยเมื่อ

พนักงานท าผดิวินัย 

 

 

- นายก อบต. สามารถ

ด าเนนิการทางวินัยส าหรับ

ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากร

ในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร

ในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร

ในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร

บุคลากรในสังกัด 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ 

- การจัดท าทะเบียนข้อมูลข้าราชการ

ศกึษาต่อ 

- มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศกึษาต่อ 

- มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ

ศกึษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล

ในการใชบุ้คลากรใหส้อดคล้อง

กับความรูค้วามสามารถ (Put 

the Right man on the Right job) 

น าไปสู้การจัดตั้งธนาคารสมอง 

(Think Tank) 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศกึษาต่อทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด

ศกึษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

ตามความตอ้งการขององค์กร 

- ข้าราชการในสังกัดได้ศกึษาต่อ

ตามความตอ้งการขององค์กร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศกึษาดูงาน/ฝกึอบรมกับ

หนว่ยงานภายนอก ทั้งภายใน ประเทศ

และต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ

อบรมดูงานกับหน่วยงานใน

ต่างประเทศ/ภายนอก 

-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ

การรอรมดูงานกับหนว่ยงาน

ภายนอก ในต่างประเทศ เพื่อ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอก

ประเทศ 

- การจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศกึษาต่อ 

- มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศกึษาต่อ 

- มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ

ศกึษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล

ในการใชบุ้คลากรใหส้อดคล้อง

กับความรูค้วามสามารถ (Put 

the Right man on the Right job) 

น าไปสู้การจัดตั้งธนาคารสมอง 

(Think Tank) 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศกึษาต่อทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด

ศกึษาต่อในประเทศและ

ต่างประเทศตามความต้องการ

ขององค์กร 

- ข้าราชการในสังกัดได้ศกึษาต่อ

ตามความตอ้งการขององค์กร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศกึษาดูงาน/ฝกึอบรมกับ

หนว่ยงานภายนอก ทั้งภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ

การอบรมดูงานกับหนว่ยงานใน

ต่างประเทศ/ภายนอก 

-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ

การรอรมดูงานกับหนว่ยงาน

ภายนอก ในต่างประเทศ เพื่อ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรม

บุคลากรตามความจ าเป็น 

(หลักสูตรกลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 แผนงานฝึกอบรม

บุคลากรในสังกัดหน่วยงาน

ต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา 

จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ หรือ 

การให้ความรูใ้นลักษณะของการ

จัดลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการ

และบุคลากรในสังกัด ตามความ

จ าเป็นและเป็นประโยชน์กับ

หนว่ยงานโดยกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจัดท าเป็น

หลักสูตรกลาง 

 

 

- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 

จัดประชุมเชงิปฏิบัติการหรือให้

ความรูใ้นลักษณะของการจัด

หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท าเป็น

หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน

สาธารณสุข ดา้นการเกษตร การ

พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

- กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรกลาง

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและ

บุคลากรในสังกัดส่วนราชการ/

หนว่ยงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า

หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา

บุคลากรในสังกัด เป็นการเพิ่ม

และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ

ให้แก่บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้

เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ก าลังคน 

 

3.2 แผนงานสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือใน

การพัฒนาก าลังคนเพื่อ

สนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ อบต. 

 

- มีการท าแผนการจัดการความรู้

เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 

 

- มีการท าโครงการความร่วมมอื

ทางวิชาการระหว่างหนว่ยงาน

ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.บ้านกอก 

 

 

 

- มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานและองค์กรภายนอก 

อบต.บ้านกอก 

- จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบ

การบริหารความรู้เพื่อสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา           

ปี 2564 - 2566 

 

- สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการ

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ 

อบต.บ้านกอก เป็นการแสวงหา

ความรว่มมอืในการพัฒนาบุคลากร

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

- จัดให้มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานและองค์กรภายนอก 

อบต.บ้านกอก เพื่อเป็นการแสดง

ความรว่มมอืและสร้างเครอืข่าย

การพัฒนาบุคลากร 

 

การบรหิารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอกได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการ

ติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่า

บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
 

6.1 การบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของv

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก จะด าเนนิการดังนี ้

 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท า

หน้าที่ วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและ

การบริหารจัดการและการตดิตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 
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 รูปที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

 

1. ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงานผลการท างานต่อ

คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก และ

ผูบ้ริหารระดับสูง เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

ปลัด อบต.บ้านกอก  
 (CKO) 

งานบริหารงานบุคคล 

นายก อบต.บ้านกอก 
(CEO) 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 

 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองการศึกษาฯ 

 

กองสวัสดิการสังคม 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองส่งเสริมการเกษตร 
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2. เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก

ด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้อง

ด าเนนิการตอ่ไป 

3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอกที่สองคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อ

เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

4. สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ 

 

6.2 การติดตามประเมินผล 

 เพื่อให้การตดิตามประเมินผลมีประสทิธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดตัวชีว้ัดเพื่อเป็นเครื่องมอืวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผน

แมบ่ทฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก โดยก าหนดตัวชีว้ัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชีว้ัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร ์ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแตล่ะ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (Output) 

  - ตัวชีว้ัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 
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ส่วนที่ 2  

หลักการและเหตุผล 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง 

 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การบริหาร

จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายาม

ปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

วิธีการท างาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่ง

น าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร เพื่อใหบุ้คลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ที่

มีอยู่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการ ความรูใ้หม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

     ๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง

สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้

สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

  ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การ

ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี

ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติเสียใหม่ จากที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจน

ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ  ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติ

ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  จึงก าหนดเป็นหลักการว่า  ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา

ความรู ้ เพื่อให้มลีักษณะเป็นองค์การแหง่การเรยีนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ขา่วสารได้อย่างกว้างขวาง 

๒. ต้องสามารถประมวลผลความรูใ้นด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท์ี่มกีารเปลี่ยนแปลงไป 

๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพื ่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู ้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่

ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. การสรา้งความมสี่วนรว่มในหมูข่้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและกัน 

เพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ”  



-13- 

 
 

๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 

  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก่อน

มอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่   

                    เพื่อให้เป็นการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก จึงได้จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลและจัดท าให้

ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝ่ายการเมอืง  และพนักงานจา้ง 
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ส่วนที่ 3  

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
 

๑. เพื่อน าความรูท้ี่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. เพื่อให้มกีารปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  

ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากที่สุด 

๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มทีักษะและความรู ้ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

              ๑. ด้านความรูท้ั่วไปในการปฏิบัติงาน 

              ๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหนง่ 

              ๓. ด้านการบริหาร 

              ๔. ด้านคุณสมบัติสว่นตัว 

              ๕. ด้านศลีธรรมคุณธรรมและจรยิธรรม 

เป้าหมายของการพัฒนา 

 ๑.  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและผูบ้ริหาร 

๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบลและลูกจา้งประจ า 

 ๓. การพัฒนาพนักงานจ้าง 

 ๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 
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ส่วนที่ 4  หลักสูตรการพัฒนา 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕64-2566) 

    ๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๑. หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. หรอืหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

     ๒. หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     ๓. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๕. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๖. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๗. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาฯ อบต. หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     ๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้ง 

 ๑. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบรหิารงานคลัง/ผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     3. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/ผูอ้ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 4. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าส านักปลัดหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 5. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศกึษา/ผูอ้ านวยการกองการศกึษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 6. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม/ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 7. หลักสูตรเจา้พนักงาน/นักพัฒนาชุมชนหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 8. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 9. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 10. หลักสูตรนิตกิรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 11. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 12. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันฯ/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 13. หลักสูตรนายช่างโยธาหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

15. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงนิฯ/นักวิชาการเงินและบัญชหีรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

16. หลักสูตรเจ้าพนักงานงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

17. หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

18. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

19. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

20. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่งหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

21. เพิ่มประสิทธิภาพการศกึษาดูงานพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร อบต.บ้านกอก 

          22. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและผูท้ าท้องที่ ท้องถิ่น 

23. หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ e-Laass หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

24. หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษีหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 



 

ส่วนที่ 5 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนนิการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64-2566) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นกอก   อ าเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูม ิ

 

๑.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บรหิารและสมาชิกสภา อบต. 

    ปี ๒๕64 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 

(จ านวน 

คน) 

อบต.

ด าเนนิกา

รเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ

หนว่ยงานอื่น 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

 

 

๔ 

 

 

๕ 

หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก 

อบต.หรือหลักสูตรอืน่ท่ี

เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการ

นายก อบต. 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รอง

ประธาน สภา อบต.หรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชกิสภา

อบต.หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ ความรู้และ

ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรองนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ ความรู้และ

ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานเลขานุการนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ ความรู้และ

ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนาระบบท างานของประธานสภา 

หรือรองประธานสภา ให้มีความรู้ ทักษะ 

ความรู้และความเขา้ใจในการท างานมากยิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนาระบบการท างานของ ส.อบต.ให้มี

ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการท างานมาก

ยิ่งขึน้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

รองนายก อบต. ได้รับการ

ฝึกอบรม/พัฒนาความรู ้๑ ครัง้/ปี 

 

เลขานุการนายก อบต. ได้รับการ

ฝึกอบรม/พัฒนาความรู ้๑ ครัง้/ปี 

 

ประธานสภาหรอืรองประธานสภา

ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

สมาชิก อบต.ได้รับการฝึกอบรม 

๑ ครัง้/ปี 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

๑ 

 / 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 
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(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64-๒๕63) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นกอก    อ าเภอจัตุรสั    จังหวัดชัยภูม ิ

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

    ปี ๒๕64 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 

(จ านวน 

คน) 

อบต.

ด าเนนิการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม

กับหน่วยงาน

อื่น 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

 

 

๔ 

 

 

๕ 

 

 

๖ 

 

 

๗ 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน

ท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง/

ผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตร

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/

ผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสตูรอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน

ท่ัวไป/หัวหน้าส านักปลัดหรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน

การศึกษา/ผู้อ านวยการกอง

การศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม/ผู้อ านวยการกองสวัสดกิาร

สังคมหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักพัฒนา

ชุมชนหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

  

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา้ส่วน

งานแตล่ะส่วน ได้มีความรู้ ทักษะความเขา้ใจ ใน

การบริหารงาน ในหน้าท่ีท่ีรับผดิชอบมากยิ่งขึ้นเพื่อ

พัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะต าแหนง่ 

ให้สามารถปฏบัิตงิานไดด้ีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะต าแหนง่ 

ให้สามารถปฏบัิตงิานไดด้ีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะต าแหนง่ 

ให้สามารถปฏบัิตงิานไดด้ีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะต าแหนง่ 

ให้สามารถปฏบัิตงิานไดด้ีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ 

ในการปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับ 

แตล่ะต าแหนง่ ให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะต าแหนง่ 

ให้สามารถปฏบัิตงิานไดด้ีย่ิงขึ้น 

หัวหน้าสว่น แตล่ะส่วนได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

หัวหน้าสว่น แตล่ะส่วนได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 / 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 
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-๑8- 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-2563)องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก   อ าเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูม ิ

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕64 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 

(จ านวน 

คน) 

อบต.

ด าเนินการ

เอง 

สง่ฝึกอบรม

กับหน่วยงาน

อ่ืน 

๘ 

 

 

๙ 

 

 

๑๐ 

 

 

๑๑ 

 

 

๑๒ 

 

 

๑๓ 

 

 

๑๔ 

 

 

๑๕ 

หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หรอืหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือ

หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรนิติกรหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจา้พนักงานธุรการ

หรอืหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันฯ/นัก

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรอื

หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขหรอื

หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรนายช่างโยธาหรอืหลักสูตรอ่ืน

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินฯ/

นักวิชาการเงินและบัญชีหรอืหลักสูตร

อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง ให้

สามารถปฏบัิติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง ให้

สามารถปฏบัิติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง ให้

สามารถปฏบัิติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง ให้

สามารถปฏบัิติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง ให้

สามารถปฏบัิติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง ให้

สามารถปฏบัิติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง ให้

สามารถปฏบัิติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ

ปฏบัิติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง ให้

สามารถปฏบัิติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานสว่นต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานสว่นต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานสว่นต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานสว่นต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานสว่นต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานสว่นต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานสว่นต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานสว่นต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

 / 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 
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(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-๒๕63)องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก   อ าเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูม ิ

    ปี ๒๕64 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 

(จ านวน 

คน) 

อบต.

ด าเนนิกา

รเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ

หนว่ยงานอื่น 

๑๖ 

 

 

๑๗ 

 

 

๑๘ 

 

 

๑๙ 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

หลักสูตรเจ้าพนักงานงาน/นักวชิาการ

จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวชิาการ

พัสดุหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรอื

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหนง่

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การสง่เสริมสนับสนุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

 

การสง่เสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน

พนักงานส่วนต าบลและบุคลากร 

อบต.บ้านกอก 

 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ

ต าแหนง่ ให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ

ต าแหนง่ ให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ

ต าแหนง่ ให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ

ต าแหนง่ ให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ

ต าแหนง่ ให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน

การปฏบัิตงิานของพนักงานแตล่ะระดับแตล่ะ

ต าแหนง่ ให้สามารถปฏบัิตงิานได้ดีย่ิงขึ้น 

เพื่อพัฒนาทักษะความรูก้ารปฏบัิตงิานตาม

มาตรฐานการปฏบัิตริาชการ อปท.ให้แก่

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ พนักงานพนักงานจ้าง

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการศกึษา

อย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพใน

การท างาน 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการศกึษา

อย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพใน

การท างาน 

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ พนักงาน 

พนักงานจ้างฯลฯอบรม และศกึษาดู

งาน ๑ ครัง้/ปี 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

50 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

50 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

50 

 / 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 
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(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-๒๕63) องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกอก   อ าเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูม ิ

 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนนิการ 

เป้าหมายแตล่ะปงีบประมาณ ลักษณะการฝกึอบรม 

ปี ๒๕61 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕62 

(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕63 

(จ านวน 

คน) 

อบต.

ด าเนนิกา

รเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ

หนว่ยงานอื่น 

23 

 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

 

พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมขา้ราชการ 

พนักงานส่วนต าบลและผู้ท าทอ้งท่ี 

ท้องถิ่น 

 

หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ  

e-Laass หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรการจัดท าแผนท่ีภาษีหรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อสง่เสริมการท างานเป็นทีม การสง่เสริม

คุณธรรมจรยิธรรมบุคลากรและเจ้าหนา้ที ่

ของ อบต.บ้านกอก 

 

เพื่อเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณตาม

มาตรฐานของ อปท. 

 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษตีามนโยบายภาครัฐ 

 

 

บุคลากรได้รับการอบรม และศกึษา 

ดูงานการเสริมสร้างคุณธรรม

จรยิธรรมของพนักงาน ๑ ครัง้/ปี 

 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ

ฝึกอบรม ๑ ครัง้/ปี 

50 

 

 

๑ 

 

 

 

๑ 

50 

 

 

1 

 

 

 

๑ 

50 

 

 

1 

 

 

 

1 

 / 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-21- 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 

60 

พ.ย

.60 

ธ.ค.

60 

ม.ค.

61 

ก.พ

.61 

มี.ค.

61 

เม.

ย.

61 

พ.ค

.61 

มิ.ย.

61 

ก.ค.

61 

ส.ค.

61 

ก.ย.

61 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน - 

 

             

2 ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรอืติดตามการด าเนนิงาน - 

 

             

3 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรม

หลักสูตรของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น ทุกคน 

อบต.              

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา

งานในหน้าที่หรอืงานต่างๆที่เป็นประโยชนต์่อองคก์ร 

อบต.              

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธภิาพ

การให้พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร 

อบต.              

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ สรุปความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับและสรุปก าหนดใหพ้นักงานทุกคนได้รับทราบ

รว่มกัน 

 

- 

             

7 สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตร/ี

ปรญิญาโท 

 

- 

             

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุม่อาชีพ 

กลุ่ม อสม. กลุม่ อปพร. และประชาคมหมู่บา้น 

อบต.              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 

61 

พ.ย

.61 

ธ.ค.

61 

ม.ค.

62 

ก.พ

.62 

มี.ค.

62 

เม.

ย.

62 

พ.ค

.62 

มิ.ย.

62 

ก.ค.

62 

ส.ค.

62 

ก.ย.

62 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน - 

 

             

2 ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรอืติดตามการด าเนนิงาน - 

 

             

3 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรม

หลักสูตรของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น ทุกคน 

อบต.              

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา

งานในหน้าที่หรอืงานต่างๆที่เป็นประโยชนต์่อองคก์ร 

อบต.              

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธภิาพ

การให้พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร 

อบต.              

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ สรุปความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับและสรุปก าหนดใหพ้นักงานทุกคนได้รับทราบ

รว่มกัน 

 

- 

             

7 สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตร/ี

ปรญิญาโท 

 

- 

             

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุม่อาชีพ 

กลุ่ม อสม. กลุม่ อปพร. และประชาคมหมู่บา้น 

อบต.              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 

62 

พ.ย

.62 

ธ.ค.

62 

ม.ค.

63 

ก.พ

.63 

มี.ค.

63 

เม.

ย.

63 

พ.ค

.63 

มิ.ย.

63 

ก.ค.

63 

ส.ค.

63 

ก.ย.

63 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน - 

 

             

2 ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรอืติดตามการด าเนนิงาน - 

 

             

3 สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรม

หลักสูตรของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น ทุกคน 

อบต.              

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา

งานในหน้าที่หรอืงานต่างๆที่เป็นประโยชนต์่อองคก์ร 

อบต.              

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธภิาพ

การให้พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร 

อบต.              

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ สรุปความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับและสรุปก าหนดใหพ้นักงานทุกคนได้รับทราบ

รว่มกัน 

 

- 

             

7 สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตร/ี

ปรญิญาโท 

 

- 

             

8 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุม่อาชีพ 

กลุ่ม อสม. กลุม่ อปพร. และประชาคมหมู่บา้น 

อบต.              
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ส่วนที่ 6 

 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕64-2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกอก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภูมิ 
 

๑.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. หรอื

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง     

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. 

หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๔,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก 

อบต. หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๕,๔๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

๔ หลักสูตรประธานสภา อบต. หรอื

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๔,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

๕ หลักสูตรรองประธานสภา อบต.

หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๔,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

๖ หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. หรอื

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๗๐,๐๐๐ ๓๐,๘๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านกังานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาฯ 

อบต. หรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๕,๔๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

รวม ๑๙๖,๘๐๐ ๑๑๘,๘๐๐ ๑๓๕,๐๐๐  
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๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 



1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรอื

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง/

ผูอ้ านวยการกองคลังหรอืหลักสูตรอื่นที่

เกีย่วข้อง 

๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองคลัง  

อบต.บ้านกอก 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/

ผูอ้ านวยการกองช่างหรอืหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

๓๒,๓๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองโยธา 

อบต.บ้านกอก 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป/

หัวหนา้ส านักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศกึษา/

ผูอ้ านวยการกองการศกึษาหรอืหลักสูตร

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองการศกึษาฯ 

อบต.บ้านกอก 

6 หลักสูตรนติิกรหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓๒,๓๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

7 หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักพัฒนาชุมชนหรอื

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๒,๓๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

8 หลักสูตรนักวิเคราะหน์โยบายและแผนหรอื

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๒,๓๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

9 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรอืหลักสูตร

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๒,๓๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

10 หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขหรอื

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๒,๓๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

อบต.บ้านกอก 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรอื

หลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

1๖,๐๐๐ 8,๐๐๐ 8,๐๐๐ ส านักปลัด 

อบต.บ้านกอก 

12 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยหรอืหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๓,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

13 หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรอื

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๓,๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองคลัง 

อบต.บ้านกอก 

๑4 หลักสูตรนายช่างโยธาหรอืหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

๒๓,๕๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองชา่ง 

อบต.บ้านกอก 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพฒันา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

15 หลักสูตรนายช่างโยธาหรอืหลักสูตรอื่นท่ี

เกีย่วข้อง 

๒๓,๕๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองช่าง 

อบต.บ้านกอก 

16 หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวชิาการเงินและ

บัญชหีรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ กองคลัง 

อบต.บ้านกอก 

17 หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวชิาการจัดเก็บ

รายได้หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓,๕๐๐ กองคลัง 

อบต.บ้านกอก 

18 หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวชิาการพัสดุ

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓,๕๐๐ กองคลัง 

อบต.บ้านกอก 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓๒,๓๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

20 หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรอืหลักสูตร

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๔๘,000 ๔๘,000 ๔๘,000 กองการศึกษาฯ 

อบต.บ้านกอก 

21 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหนง่หรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

22 การสง่เสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี/ปริญญาโท 

- - - ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

23 เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน

พนักงานส่วนต าบล และบุคลากร อบต.

บ้านกอก 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

24 พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมขา้ราชการ 

พนักงานส่วนต าบลและผู้ท าทอ้งท่ี 

ท้องถิ่น 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.บ้านกอก 

25 หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ  

e-Laass หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ส านักงานปลัด+ 

กองคลัง  

อบต.บ้านกอก 

26 หลักสูตรการจัดท าแผนท่ีภาษหีรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๙,๐๐๐ กองคลัง  

กองช่างฯ 

อบต.บ้านกอก 

 รวม ๑,๐9๗,๕00 ๗8๒,000 70๑,๖00  
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ส่วนที่ 7 

 การติดตามประเมินผล 
 

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

           ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านกอก  ประกอบด้วย  

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 

๒. ผูอ้ านวยการกองคลัง   กรรมการ 

๓. หัวหนา้ส านักปลัด                       กรรมการ 

๔. ผู้อ านวยการกองช่าง                             กรรมการ 

5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 

6. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 

7. นักทรัพยากรบุคคล/ผู้รับผดิชอบ              กรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

บุคลากร ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่าง

น้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการตดิตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

การติดตามและประเมินผล 

 ๑. ก าหนดให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา 

ภายใน ๗ วันท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหนา้ที่ตดิตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑ 

๓. น าข้อมูลการตดิตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตร

อบรมให้เหมาะสมกับความต้องการต่อไป 

๔. ผูบ้ังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขัน้เงินเดือน เลื่อน

ระดับ ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นประจ าปี โดย core team  ต้องผา่นการประเมินตัวชี้วัดไม่นอ้ยกว่าร้อย 60



  

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 

ที่           /2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566 

----------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด ชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2545  

ข้อ  270  จึงขอแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 

  1.  นายสุทธิศักดิ์  สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 

 2.  นางนิศากร  แนวประเสริฐ     ผูอ้ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

 3.  นางสาวชวนพิศ  เลิศประเสริฐ หัวหนา้ส านักปลัด  กรรมการ 

 4.  นายนาราวุธ  แขตสันเทียะ  ผูอ้ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

 5.  นางสาวดอกจันทร์  เอื้อศรี  ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ กรรมการ 

6.  นายยุทธนา  พิพิธกุล      ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคมกรรมการ 

 7.  นางสมิตา  ประจงค้า  นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  เพื่อเพิ่มความรู้  

ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   21   เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2563 

          

                                                สุทธิศักดิ์   สังขท์อง 

       (นายสุทธิศักดิ์   สังข์ทอง) 

                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 


