
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 
๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๒ การบริหารงานบุคล ส่วนท่ี ๓ การ
พัฒนาพนกังานส่วนตำบล วิธีการพัฒนา พนักงานส่วนตำบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) ดำเนินการเอง มอบให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือผู้ท่ีเหมาะสมดำเนินการหรือดำเนินการร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล( ก.อบต. ) ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอื่น โดยวิธีการใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

ส่วนที่ ๓ 

การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

ข้อ ๒๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุข้ารับราชการเป็น พนักงานส่วนตำบลก่อน
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หน้าท่ีของพนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติ
ตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลท่ีดี 

ข้อ ๒๕๙ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามข้อ ๒๕๘ ต้องดำเนินการพัฒนา ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองกไ็ด้ 

หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ท้ังนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลท่ีจะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตร
ท่ีคณะกรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเต็มหลักสูตรตามความ
จำเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ ๒๖๐ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาและกาฝึกภาคสนาม 

ข้อ ๒๖1 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลนี้ อาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
(ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด 
หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด 
หรือองศ์การบริหารสวนตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ 

ข้อ ๒๖๒ การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการบรรจุข้ารับราชการใหม่นี้ ให้กระทำภายใน
ระยะเวลาท่ีพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นยังอยู่ในระหวา่งทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ข้อ ๒๖๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการบรรจุข้ารับราชการใหม่ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ ให้กระทำในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 



(๒) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด 
ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบลบรรจุใหม่และการ
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล 

(๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการควบคู่กันไป 
แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การงบประมาณส่ือการฝึกอบรม วิทยากร 
ระยะเวลา กำลังคนท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ารับการอบรม 

(๔) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้ข้ารับการพัฒนา และติดตามการนำผลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๖๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติท่ีดีคุณธรรม 
และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒๖๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ี
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ท่ีเพิ่งย้ายหรือโอนมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของตน 

ข้อ ๒๒๖ การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดำเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ท่ีมี
ความเหมาะสมดำเนินการ โดยเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม ซึ่งอาจจะใช้วิธีฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดำเนินการหาความจำเป็นในการพัฒนาจาก
การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเอง 

ข้อ ๒๖๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาท้ัง ๕ ด้าน ได้แก่ 

(๑) ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีดงาน ด้านช่าง 

(๓) ด้านการบริหารได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชุน เช่น ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่มกับบุคคลอื่นได้
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การส่ือสารและ ส่ือความหมายการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นตัน 

(๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 



ข้อ ๒๖๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ ดังนี้ 

(๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทำดังนี้ 

(ก) การหาความจำเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แต่ละคน หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงาได้สำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ 

(ข) ประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ต้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การดำเนินการพัฒนา ให้กระทำตังนี้ 

(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสมเม่ือผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้วผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคล
ท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะให้มีการพัฒนาโดยสมารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนา
ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม 
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น 

(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการ
พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น 
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความชำนาญเฉพาะดันเป็นผู้ดำเนินการ 

ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติ หนท่ีราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต)กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนกังานส่วนตำบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 

ข้อ ๒๗๐ ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                           ประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                            เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น   เป็นกรรมการ 

(๔) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    เป็นกรรมการและเสขานุการ 

ข้อ ๒๗๑ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 



(๑) หลักการและเหตุผล 

(๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

(๓) หลักสูตรการพัฒนา 

(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

(๕) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

(๖) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ ๒๗๒ หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนการพัฒนา เป็นการหาความจำเป็นในการพัฒนาพนกังานส่วน
ตำบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนาพนกังานส่วนตำบลตำแหน่งต่าง ๆ ท้ังในฐานะตัว
บุคคลและฐานะตำแหน่งตามท่ีกำหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอด
ท้ังความจำเป็นในด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ ๒๗๓ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดให้มีความขัดเจน และครอบคลุมพนักงาน
ส่วนตำบลทุกคน และตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำแหน่ง โดยกำหนดให้
พนักงานส่วนตำบลต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปีของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล 

ข้อ ๒๗๔ หลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานส่วนตำบลแต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างนอ้ยใน
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 

(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ ๒๗๕ วิธีการพัฒนาพนกังานส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ดำเนินการ
เองหรืออาจมอบให้องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือผู้ท่ีเหมาะสมดำเนินการ หรือ ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 

(๒) การฝึกอบรม 



(๓) การศึกษา หรือดูงาน 

(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 

(๕) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 

ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ี เข้ารับการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

ข้อ ๒๗๖ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการ
พัฒนาพนกังานส่วนตำบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอย่างชัดเจน แน่นอนเพื่อให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒๗๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จ ของการพัฒนา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ข้อ ๒๗๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามข้อ ๒๗๑ แล้วเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.
อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงความจำเป็น ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรสำหรับการพัฒนาเมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลต่อไป เมื่อครบกำหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการ
พัฒนาพนกังานส่วนตำบล ๓ ปี แล้วให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาพนกังานส่วน
ตำบลตามข้อ ๒๗๑ เป็นระยะเวลา ๓ ปีในรอบถัดไป ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากำลัง
พนักงานส่วนตำบลด้วย 

 




