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ค าน า 
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  หมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่  โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ได้แก่   ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่
ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ด้านศีลธรรมคุณธรรม  นั้น 

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙  องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕63  โดยให้
ครอบคลุมถึงบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ตลอดจนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้มีความรู้ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

 

1.หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.1. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 มาตรา 11 ระบุ
ดังนี้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทั ศนคติเดิมเสียใหม่ 
จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้น
การสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพื ่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู ้ม ีความรู ้ ความ สามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4.ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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1.3. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนที่ 3  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล    
มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  5  ด้านดังนี้ 
                           1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           3. ด้านการบริหาร 
                           4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                           5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
                           เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับ
แผนอัตราก าลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝ่าย
การเมือง  และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2   
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา 
1. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
2. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้เกิด

ขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
3. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

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

2.2 เป้าหมายของการพัฒนา 
 1.  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 

2. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
 3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ส่วนที่ 3   
หลักสูตรการพัฒนา 

 

3.1 หลักสตูรในการพัฒนา (พ.ศ.2564-2566) 
5. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
9. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
10. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
11. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
12. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
14. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
15. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน 
16. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง 
17. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
18. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
19. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
20. หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา 
21. หลักสูตรนายช่างโยธา 
22. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
23. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
24. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
25. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่  ๔ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  จะด าเนินการเอง  เช่น อบรมสัมมนาผู้บริหารพนักงาน
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนผู้น าชุมชน การประชุมประจ าเดือนผู้บริหารและพนักงานส่วน
ต าบล  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การเสนองานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การ
ฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  เป็นต้น  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยจะด าเนินงานร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นและร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยงานราชการ
อ่ืนหรือเอกชนเป็นด าเนินการ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยด าเนินการเองและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้า
ร่วม เช่น  เชิญมาเป็นวิทยากรอบรมหรือวิทยากรกระบวนการ  โดยวิธีการพัฒนาวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้  

๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
๓. การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔. การฝึกอบรม 
๕. การศึกษาหรือดูงาน 
๖. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนา 

    ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาภายใน  ๓  ปี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการพัฒนาวิธีการพัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร ของแต่ละปีที่จะพัฒนา 
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แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ที่ 
โครงการ /หลักสูตร 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๑ โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ อบต. และ 
บทบาทหนา้ที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงาน
จ้างทีบ่รรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

เท่ากับพนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่ 

ปฐมนิเทศ - ช่วงเวลาที่
บรรจุแต่งตั้ง 

พนักงานที่บรรจุใหม่
มีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบตัิงานไดด้ี
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

ก.อบต.
จังหวัด 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บงัคับบัญชา 

๒ โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผู้บริหาร , ส.อบต. 
, พนักงานส่วน
ต าบล , พนักงาน
จ้าง 

ร้อยละ ๙๕  ฝึกอบรม 20,000 ปีงบประมาณ
๒๕64 –  
๒๕66 

บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการประชาชน
และด าเนนิชีวติได้
อย่างปกติสุข 

ส านักปลัด 
อบต. 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๓ โครงการฝึกอบรม
ผู้บริหาร ตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐  ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ
๒๕64 –  
๒๕66 

ผู้บริหารมีความรู้
และวิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากข้ึน 

สถาบนั
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที่ 
โครงการ /หลักสูตร 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๔ โครงการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัตงิาน ตามแผน
แผนการด าเนนิการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่

พนักงานส่วน
ต าบล , พนักงาน
จ้าง  

ร้อยละ ๙๐  ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ
๒๕64 –  
๒๕66 

บุคลากรมีความรู้
และวิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากข้ึน 

สถาบนั
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๕ โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร , ส.อบต. 
, พนักงานส่วน
ต าบล , พนักงาน
จ้าง 

ร้อยละ ๙๕  การศึกษาดู
งาน 

25๐,๐๐๐ 
บาท 

ปีงบประมาณ
๒๕64  

ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานในองค์กรได้
อย่างด ี

ส านักปลัด ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๖ โครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซ่ียนของ
คณะผู้บริหาร 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
พนักงานส่วนต าบล 

ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
หรือการ
สัมมนา 

250,000 
บาท 

ปีงบประมาณ
๒๕64  
 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๗ โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ/การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

เพื่อพัฒนาความรู้ของ
พนักงานส่วนต าบลในการ
บริหารจัดการองค์กร 

พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 

ร้อยละ ๙๕ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ
๒๕64 –  
๒๕66 

มีความรู้ในการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กรเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนราชการ
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๘ โครงการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบ
เดือนที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏบิัติหน้าที่ที่
ถูกต้อง 

ผู้บริหาร , 
พนักงานส่วน
ต าบล , พนักงาน
จ้าง 

ร้อยละ ๙๕  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

- ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม ๒๕
64– กันยายน 
๒๕66 
 

มีความรูแ้ละ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านักปลัด ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



 

ส่วนที่  ๕ 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ที่ 
โครงการ /หลักสูตร 

การพัฒนา 

งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ 

๒๕64 
 

๒๕65 ๒๕66 

๑ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - 
 

- 
 

- 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒ โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- - - - 

๓ โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร ตาม
แผนการด าเนนิการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิน่ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๔ โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิงาน ตาม
แผนแผนการด าเนนิการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๕ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 

๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๖ โครงการสัมมนา / ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๗ โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ/การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๘ โครงการประชุมประจ าเดือนบุคลากร
ในหน่วยงาน 

- - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ 6 
 การติดตามประเมินผล 

 

1.องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
             ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล            

ขุนแม่ลาน้อยประกอบด้วย  
1. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่นายกคัดเลือกเป็น       ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                               กรรมการ 
3. หัวหน้าส่วนทุกส่วน                                                          กรรมการ 
4. หัวหน้าส านักปลัด อบต.                                                         กรรมการ 
5. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     กรรมการ/เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนดวิธีการ

ติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

 
 
 

ภาคผนวก 


