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ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   ได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   โดยมีความสอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง  3  ปี   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  โดยให้มีการพัฒนาพนักงาน          
ส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโพธ์ิ  เพื่อเพิ่มพูน   ความรู้  ทักษะ   ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้ งยั งใช้ เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนในการเพิ่ มศักยภาพและ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  ให้เหมาะสม
อีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้มีการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณและวางแผนพัฒนาก าลังคน       
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความคุ้มค่า  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้            
เป็นอย่างด ี
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
                     อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  
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               ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)  ข้อ ๒๖๙ และ     ข้อ ๒๗๐ ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก ่

(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปเช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้าง
ของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น 
งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การ
ประสานงาน เป็นต้น 

(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย
สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น 

(๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปี                 
๒๕61 – ๒๕63 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม ของ
บุคลากร     อบต.บ้านโพธิ์ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๑. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕63 

 



ส่วนที่ 2   
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา 

1. เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธ์ิ 
2. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา

ตนเอง ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
3. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธ์ิปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากที่สุด 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                           1.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           2.ด้านความรู้และทกัษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           3.ด้านการบริหาร 
                           4.ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                           5.ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 

2.2 เป้าหมายของการพัฒนา 
            1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ อันประกอบด้วย พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การ

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 2.3.1 การเตรียมการและการวางแผน 
 1.แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 2.พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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 3.ก าหนดประเภทของความจ าเป็นได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 2.3.2 การด าเนินการพฒันา 
 1.การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บงัคับบัญชาควร
น าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  การคัดเลอืกกลุ่มบุคคล
ที่สมควรจะไดร้ับการพัฒนา   และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาสม  เช่น  การให้ความรู้   การสับเปลี่ยนหน้าทีความ
รับผิดชอบ  การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฎิบัติการและการสัมมนา   เปน็ต้น 
 2. วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วม
สมทบกับหน่วยราชการอื่น  หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนิน 
 2.3.3 การตดิตามและประเมินผล 

 ให้มผีู้บังคับบญัชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มกีารประเมินผลการ
พัฒนา  

อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
แล้วเสนอผลการประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนนิงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

๑.๑  แต่งต้ังคณะท ำงำน 
๑.๒  พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
๑.๓  ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็น 

๑.  การเตรียมการและการวางแผน 

 

ปรับปรุงแผน 
 
 

เริ่มต้น 

 
 

  จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลเพื่อให้ทรำบถึง 
       ควำมส ำเร็จ ควำมรู้ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน 

๓.  การติดตามและประเมินผล 

 
 

 
กำรด ำเนินกำร โดยอำจด ำเนินกำรเอง หรือร่วมกับหน่วยรำชกำรอื่น หรือว่ำจ้ำง

เอกชนด ำเนินกำรและเลือกรูปแบบวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น 
- กำรปฐมนิเทศ 
- กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำ 
- กำรสับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
- กำรฝึกอบรม 
- กำรให้ทุนกำรศึกษำ 
- กำรดูงำน 
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร/สัมมนำ 
- ฯลฯ 

  

๒.  การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 
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ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ด้านการบริหารงานบุคคล 

******************** 
 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาทรพัยากรบุคคลองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ ์
 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี ้
  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โพธิ์  
  “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน 
    บริการเป็นเลิศ    เทิดคุณธรรม” 
 
  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ ( IT) มีทักษะ, เทคนิคการ
ถ่ายทอดและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 
  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองควายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 
  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว 
“ข้าราชการ คือ ผู้ท างานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนอง
นโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี... 
  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
   : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 



6 
 

พนัธกิจ 
 สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย 

โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ด ี
 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.บ้านโพธิ์ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน

อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 
 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
 ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทั ศนคติใน

กระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัด
ทุกหน่วยงาน 

 
เป้าหมายเชิงกลยทุธ ์

 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้ านโพธิ์สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมืออาชีพ 
(Knowledge Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

 ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์มีมาตรฐานสามารถรองรับ
ภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ อบต.บ้านโพธิ์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด อบต.บ้านโพธิ์  มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์

ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษา
ต่อ 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. 

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองตรัง 
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการก าหนดแนวนโยบายให้พนักงาน

ส่วนต าบลได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
ศึกษา และแนวทางการให้ทุนการศึกษา 

5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เยื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยาย
ใหญ่ ปรับขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลใน
อนาคต 

6. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 
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จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงาน

มากกว่าจ านวนบุคลากร 
3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฎิบัต ิ
 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
6. อบต.ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานส่วนต าบลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการ

พัฒนาคน 
 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรง

ตามวัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(result based management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance 
agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้อง
บริหารในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า ( input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่
เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่า
ของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้ าหมายการ
ท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร 
(Organization scorecards) 
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ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ขององค์กร (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. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิ ดป ระ โยชน์ สุ ข ต่ อป ระชาชน  ก ารบ ริห ารราชการที่ ส าม ารถตอบ สน อง 

(Responsiveness) ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบใน
เชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนา
ก าลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบ

ราชการหน่วยงานต่างๆในสังกัด อบต.บ้านโพธิ ์
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.บ้านโพธิ ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
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 ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้างองค์กรแห่ งการเรียนรู้  (learning 
Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
และการพัฒนาก าลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพฒันา
ความรู้ในองคก์ร 
 การด าเนินงานของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
ก าลังคน อบต.บ้านโพธิ์ 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เวทีวิชาการ
ข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 จ านวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์ก าลังคน อบต.
บ้านโพธิ์ 
 

 จ านวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการข้าราชการรู้ทัน
การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือ

ก าหนดแนวทางและการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.บ้านโพธิ์ 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้วิชาการด้านต่างๆ 
เป็นประจ าทุกเดือน เดือน
ละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/
ปี 

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผน
และประสานการพฒันาระบบ
ราชารหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกดัอบต. บา้นโพธิ ์

  

 การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
 
 
 
 

 การหาความจ าเป็น 
(Training Need) ในการ
พัฒนาบุคลากร 

 หน่วยงาน/ส่วนราชการใน
สังกัด อบต.บ้านโพธ์ิจัดท า
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
ปีงบประมาณ 2559-
2561 แล้วเสร็จ 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
มีการหาความจ าเป็น
(Training Need) และมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการ

 ส่วราชการ/หน่วยงานสังกัด
อบต.บ้านโพธ์ิจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 
 
 

 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการ
หาความจ าเป็น(Training 
Need)  เบื้องต้นในการ
พัฒนาบุคลากรและใช้เป็น



หาความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตนใน
การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 

ข้อมูลในการจดัท าแผนการ
พัฒนาบุคากรในสังกัด 

 การประชุมประสาน
แผนการพัฒนาบุคลากร 

 มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณของ
ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน 

 มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ 2561-
2563 

 จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2559-
2561 

 

 การจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากร อบต.บ้านโพธิ์ 

 มีฐานข้อมูลบคุลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัด
พื้นที่ อบต.บ้านโพธ์ิ 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดท าข้อมูลบคุลากรใน
สังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการ
บริหารงานบคุลากร 
 มีการแตง่ตั้ง (ย้าย) 

ข้าราชการในสังกัด 
 
 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้าราชการในสังกัด 

 
 
 
 
 
 การด าเนินการทางวินยั 
 
 
 
 การสรรหา และเลือกสรร

บุคลากรในสังกัด 

 
 
 มีการแตง่ตั้ง (ย้าย) 

ข้าราชการในสังกัดทกุระดับ 
 

 
 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 
 มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 มีการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากรในสังกัด 

 
 
 ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล

บุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 

 จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัด
และให้ข้อคิดเห็นประกอบ 
การแตง่ตั้งข้าราชการระดับ
หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดต่อส่วนราชการต้น
สังกัด 

 นายก อบต.สามารถ
ด าเนินการทางวินัยส าหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและ
บุคลากรในสังกัด 

 ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด 

 
 



11 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรม
บคุลากรตามความจ าเปน็ 
(หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรม
บคุลากรในสังกัดหน่วยงาน
ต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

 มีการจัดการฝึกอบรม
สัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ การให้
ความรู้ในลักษณะของการ
จัดลักสูตรต่างๆ แก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด จามความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานโดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดท า
เป็นหลักสูตรกลาง 

 มีการจัดการฝึกอบรม 
สัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือให้ความรู้
ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท า
เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน 
เช่น ด้านสาธารณสุข การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตร
กลางเพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนและบุคลากรใน
สังกัดส่วนราชการ/
หน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 ส่วนราชการ/หน่วยงาน

จัดท าหลักสูตรเฉพาะด้าน
เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรใน
สังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรูเ้พื่อ
สนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
และการพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อสนบัสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดพ้ืนที่             
อบต.บ้านโพธ์ิ 

 
 
 
 

 โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง
อบต.        บา้นโพธิ์  
และองค์กรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 

 มีการท าแผนการจัดการ
ความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

 มีการท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัดพื้นที่             
อบต.บ้านโพธ์ิ 

 
 
 
 
 มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.
บ้านโพธิ์ 

 จัดให้มีคณะท างานจัดท า
ระบบการบริหารความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี               
2561-2563 

 
 
 
 
 สนับสนุนให้มกีารจัดท า

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต. 
บ้านโพธิ์  เป็นการ
แสวงหาความร่วมมือใน
การพัฒนาบคุลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 จัดให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.
บ้านโพธิ ์เพื่อเป็นการ
แสดงความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร 
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ส่วนที่ 4   
หลักสูตรการพัฒนา   

 
หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.2561-2563) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์    ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

1)หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
     2)หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
     3)หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

               4)หลักสูตรด้านการบริหาร 
               5)หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

วิธีการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์   จะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา   การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม   และการศึกษา
ดูงาน  เป็นต้น  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์   จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่น
และด าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ที่
หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์เป็นผู้ด า
เดินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม  เช่น  การเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย   หรือวิทยากร
กระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้   คือ 
  1.การปฐมนิเทศ 
  2.การสอนงาน การให้ค าปรกึษา 
  3.การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  4.การฝึกอบรม 
  5.การให้ทุนการศึกษา 
  6.การดูงาน 
  7.การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
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ส่วนที่  5  วิธกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบคุลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์    อ าเภอเมือง    จังหวดัตรงั 

5.1 แนวทางการพฒันา พนักงานส่วนต าบล    

 

ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ที่มาของงบประมาณ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือ

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของปลัดอบต.
ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

ปลัด อบต. ได้รับ
การฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

34,000.- 34,000.- 34,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของรองปลัด
อบต.ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 

รองปลัด อบต. 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

34,000.- 34,000.- 34,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  
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ส่วนส่วนที่  5  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบคุลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์    อ าเภอเมือง    จังหวดัตรงั 

5.1  แนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล    
ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ที่มาของงบประมาณ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

 
ของ 
อบต. 

จาก
หน่วย
งาน
อื่น 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับผอ.กองคลัง               
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของหัวหน้า
ส่วนการงานแต่ละส่วนให้
มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 
 

ผู้อ านวยการกอง
คลัง  ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

20,000.- 15,000.- 15,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

/  

4 หลักสูตรเกี่ยวกับผอ.กองช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของหัวหน้าแต่
ละส่วนงาน  ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกอง
ช่างได้รบัการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

20,000.- 15,000.- 15,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

/  
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ส่วนส่วนที่  5  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบคุลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์    อ าเภอเมือง    จังหวดัตรงั 

5.1  แนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล     
ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ที่มาของงบประมาณ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
5 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัด 

อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของหัวหน้า
ส่วนการงานแต่ละส่วนให้
มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส านักปลัด 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

8,000.- 32,000.- 15,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน หรือหลกัสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

5,000.- 15,000.- 20,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  



17 
ส่วนที่  5  วิธกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

 (แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์    อ าเภอเมือง    จังหวดัตรงั 

5.1  แนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล    
ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ที่มาของงบประมาณ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ 

อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

- 8,000.- 8,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

นักทรัพยากร
บุคคล ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

5,000.- 20,000
.- 

10,000
.- 

มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  



18 
ส่วนที่  5  วิธกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

 (แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์    อ าเภอเมือง     จังหวดัตรัง 

5.1  แนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล    
ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ที่มาของงบประมาณ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักพัฒนาชุมชน 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

- 32,000.- 8,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/ / 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

นักวิชาการศึกษา
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

20,000.- 10,000.- 8,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  



19 
ส่วนที่  5  วิธกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

 (แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์   อ าเภอเมือง    จังหวัดตรัง 

5.1  แนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล    
ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ที่มาของงบประมาณ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

8,000.- 10,000.- 8,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

นายช่างโยธา
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

8,000.- 10,000.- 8,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  



20 
ส่วนที่  5  วิธกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

 (แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์   อ าเภอเมือง     จังหวดัตรัง 

5.1  แนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล     

ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
จากหน่วยงานอื่น 

ที่มาของ
งบประมาณ 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้า

พนักงานจัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

5,000.- 10,000.- 8,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้า
พนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอืน่ที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

10,000.- 10,000.- 10,,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  



21 
ส่วนที่  5  วิธกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

 (แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 
5.1  แนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล    

ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ที่มาของ
งบประมาณ 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
15 หลักสูตรเกี่ยวกับครู หรือหลกัสูตร

อื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

ครูได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

8,000.- 10,000.- 8,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  

 
 
 
 
 



22 
ส่วนที่  5  วิธกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

 (แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์    อ าเภอเมือง    จังหวดัตรงั 

5.1  แนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล    

 

ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ที่มาของงบประมาณ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
16 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงาน

ทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักจัดการงาน
ทั่วไป ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

- 15,000.- 10,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  

17 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักวิชาการเงิน
และบัญชี ได้รบั
การฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

7,000.- 10,000.- 7,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  



23 
ส่วนที่  5  วิธกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 

 (แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.2561 -2563) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์    อ าเภอเมือง    จังหวดัตรงั 

 
5.2  แนวทางการพัฒนา ลูกจ้างประจ า 

ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ที่มาของงบประมาณ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี  หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

ลูกจ้างประจ า
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

10,000.- 20,000.- 15,000.- มีความรู้และปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  
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ส่วนที่  5  วิธกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพัฒนา 
 (แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.2561 -2563) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
5.3  แนวทางการพัฒนาพนกังานจ้าง 

ที ่

โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ที่มาของงบประมาณ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

ของ 
อบต. 

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
1 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ

ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
เพื่อพัฒนา ทักษะ  
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

พนักงานจ้างได้รับ
การฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

80,000.- 80,000.- 80,000.- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/  
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ส่วนที่  6 

บญัชีสรปุงบประมาณในการด าเนินการพฒันา 
แผนพัฒนาบคุลากร (พ.ศ.2561 – 2563) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโพธิ์    อ าเภอเมือง   จังหวดัตรงั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา 
ปี   2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม  3   ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5.1 แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 19 182,000.- 19 315,000.- 19 212,000.- 57 709,000.- 
5.2 แนวทางการพัฒนาลูกจ้างประจ า 1 10,000.- 1 20,000.- 1 15,000.- 3 45,000.- 
5.3 แนวทางการพัฒนาพนักงานจ้าง 1 80,000.- 1 80,000.- 1 80,000.- 3 240,000.- 

รวม 21 272,000 21 415,000.- 21 307,000.- 63 994,000.- 
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ส่วนที่  6 

 การติดตามประเมินผล 
***************************** 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทาง
การติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของvองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  จะด าเนินการดังนี ้
 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ท าหน้าที่  วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  โดยมีผัง
โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 รปูที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบรหิารจัดการและการตดิตามประเมินผล  
 

ปลัด อบต.บ้านโพธ์ิ  

นายก อบต.บ้านโพธิ์  

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 

 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 

 

กองการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
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ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

 

1) ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงาน
ผลการท างานต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโพธิ์  เป็นประจ าทุก            3 เดือน 

2) เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโพธิ์ด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ    จึงต้องด าเนินการต่อไป 

3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ที่สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและ
ประสานงาน 

4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ยอมรับและน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

6.2 การตดิตามประเมินผล 

 เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตาม
แผนแม่บทฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  โดยก าหนดตัวช้ีวัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Output) 

  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 
 


