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คํานํา 

  การบริหารงานบุคคล  เปนภารกิจสําคัญในการบริหารและพัฒนาองคกร  
จึงเปนภาระ  หนาที่ของผูบริหาร  และผูรับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ตองมุงปฏิบัติ
ในกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายของหนวยงาน 
  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เปนการวางแผนและกําหนดเปาหมาย  
วัตถุประสงคของกระบวนการพัฒนาบุคลากร   ใหมีประสิทธิภาพ  ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู  และประสบการณในการทํางานเปน
ขอมูลเบ้ืองตน  ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร  นํามาวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหา  เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พรอมทั้งเสริมสราง
ความสามารถดวยการฝกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  
เพ่ือใหปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

  องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม   จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจําป  2563  ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติดานการพัฒนาบุคลากร  และให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และ                 พนักงานจางไดทราบ  และถือปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร 
องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม  อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

……………………………….. 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ  สามารถแขงขันได  ทั้งใน
ระดับพ้ืนที่ และระดับสากล  เปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน  ซึ่งเปนยุคแหง
การแขงขันไรพรมแดน (Globalization)  โดยตองอาศัยความรู  ความสามารถของ
บุคลากร  องคความรู  และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก              ธรรมาภิบาล  คือ  
ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 
  องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม  เปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินที่
มีความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากที่สุด  ซึ่งทําใหแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว  ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  บุคลากร หรือพนักงานสวนตําบล  จึงมี
สวนสําคัญอยางยิ่งตอปจจัยดังกลาว  เพราะบุคลากรตองเปนบุคลากรที่มีความรู  
ความสามารถ  ทั้งทางดานวิชาการ  เทคโนโลยีที่เก่ียวของ  ดานเศรษฐกิจ  การเมือง  
โดยตองอาศัยกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

  ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  และมีระบบการบริหารจัดการภายใน
องคกรใหทันสมัย  และมีมาตรฐานของการใหบริการประชาชนทุก ๆ ดาน  รวมทั้งเปน
การเพ่ิมทักษะ  ความรูใหทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ  มีความรูทางดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานใน
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
นากระตาม  ประจําป  2558 
  2.2  เพ่ือใหคณะผูบริหารรับทราบ  และใชเปนแนวทางในการพัฒนา
พนักงาน  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลนากระตาม 
  3.  ขอบเขต  
  ครอบคลุมการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร  การดําเนินกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลนากระตาม   

4.  คําจํากัดความ 
  3.1  หัวหนางานการเจาหนาที่  หมายถึง  หัวหนางานบริหารงานบุคคล    
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม  หรือผูที่ไดรับการมอบหมายให
รับผิดชอบงานบุคลากร 
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  3.2  หัวหนาสวนราชการ  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนากระ
ตาม 
  3.3  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการ
รับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

4.  เปาหมาย 
  บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ไดแก   พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางทุกคน 

5.  งบประมาณ 
  ใชงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ  ประจําป  พ.ศ.  2563 

6.  ผูรับผิดชอบ 
  6.1  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากระตาม 
  6.2  บุคลากรผูรับผิดชอบ  มีหนาที่ 

        6.2.1  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
                6.2.2  วิเคราะหขอมูล  และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

        6.2.3  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจําปตอคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ไดรับมอบหมาย 

        6.2.4  แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ไดรับมอบหมาย 

        6.2.5  แจงผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลทราบ 

        6.2.6  จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป 

        6.2.7  เสนอรายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  
และผลการประเมินและติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 
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7.  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายละเอียด ผูมีหนาที่เกี่ยวของ 
1.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร 

- หัวหนาสวนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- บุคลากร 

2.  วิเคราะหปญหา  และขอมูลการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

- ผูบริหาร 
- คณะกรรมการ 
- บุคลากร 
- หัวหนาสวนราชการ 

3.  พิจารณาวา  บุคลากรของหนวยงาน หรือสวน
ราชการภายใน  จุดใดที่ตองมีการฝกอบรม  เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- บุคลากร 

4.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  ตอ
คณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- บุคลากร 

5.  จัดสงบุคคลไปอบรม  และจัดทําเอกสารการ
ฝกอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

- บุคลากร 

6.  แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมา 

- หัวหนาสวนราชการ 
- บุคลากร 

7.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป 

- บุคลากร 

8.  ประเมินผล - หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- บุคลากร 
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การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลนากระตาม 

วิเคราะหปญหาใหไดจากการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปญหาท่ี
เกิดข้ึน 

 

บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามมาตรฐาน  และสําเร็จ
ตามท่ีกําหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลือง
 

งานไมสําเร็จตามกําหนด 

พิจารณาความตองการฝกอบรม 
พิจารณาเปนรายบุคคล  หรือ
ระดับหนวยงานภายใน อบต. 

สํารวจความตองการเพิ่มเติม
จากบุคลากรในหนวยงาน 

ขออนุมัติผูบริหาร  เพื่อพจิารณา 

ประเมินความจําเปนท่ีตองมีการ
ฝกอบรม 

ตามลําดับความจําเปน กอน - หลัง 

สงบุคลากรไป
 

จัดทําโครงการ
 

กําหนดเปาหมายของการ
 

กําหนดเน้ือหาของการ
 

กําหนดวิธีการฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรม 

รายงานผลการ
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ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายการ 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  วิเคราะหปญหาที่ได
จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

            

2.  พิจารณาวา  บุคลากร
ของหนวยงานที่สมควร
จัดใหมีการฝกอบรม 

            

3.  ดําเนินการเสนอเรื่อง
ผูบริหาร  เพ่ือพิจารณา
สั่งการ 

            

4.  ประเมินความจําเปน
ที่ตองมีการฝกอบรม  
จัดลําดับความ จําเปน  
กอน – หลัง 

            

5.  จัดสงบุคลากรไป
ฝกอบรม หรือจัดทํา
โครงการฝกอบรมที่ไดรับ
ความเห็นชอบ 

            

6.  ดําเนินการฝกอบรม
ตามโครงการที่วางแผนไว 

            

7.  รายงานผลการ
ดําเนินการฝกอบรมตาม
โครงการ 

            

8.  แกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ 

            

9.  ประเมินผล 
 

ควรดําเนินการหลังจากเสร็จการฝกอบรม 
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แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภา อบต. 

1. การพัฒนาผูบริหาร 
1.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือ

หนวยงานอื่นจัดอบรมสัมมนา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
      1.2 การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาดานวิสัยทัศน  อยางนอย 2 ป/
ครั้ง ตามแตโอกาส 
      1.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

  2.การพัฒนาสมาชิกสภา อบต. 
1.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือ

หนวยงานอื่นจัดอบรมสัมมนา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
      1.2 การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาดานวิสัยทัศน  อยางนอย 2 ป/ครั้ง 
ตามแตโอกาส 
      1.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

3. การพัฒนาความชํานาญการ (สายปฏิบัติ) 
3.1 จัดใหพนักงานและลูกจางไดเขารับการศึกษาอบรม  เขารวม

สัมมนาและทัศนศึกษาอยางนอยปละ  1  ครั้ง  ตามแตโอกาส 
3.2 เปดโอกาสใหพนักงานและลูกจางที่มีความสนใจไดมีโอกาส

ศึกษาหาความรูและสงเสริมใหมีการศึกษาตอเพ่ือใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัด
ใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใน
ทุก ๆ ดาน 

                   3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 

  4. การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม/การเปล่ียนสายงาน 
4.1 การใหฝกทดลองการปฏิบัติงาน ใหทดลองปฏิบัติงานสําหรับ

บุคคลที่บรรจุใหมภายใตการสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถใน
หนาที่ 

       4.2 การปฐมนิเทศ  แนะนําชี้แจงกอนบรรจุงานใหมหรือแนะนําที่จะ
เปลี่ยนสายงานใหม 

       4.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหมีการเปลี่ยนงานอาจจะ 
3-4 เดือน/ ครั้ง เพ่ือให มีความรูเบ้ืองตนในงานหลาย ๆ ดาน 



แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2563 

ที่ แนวทางการพัฒนา เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 - การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้น
เอง 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามที่โครงการ
กําหนด 
(งบประมาณ ของ 
อบต.) 

เพ่ือพัฒนาความรูใน
เรื่องตางๆ 

งานบุคลากร 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

2 - การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆที่
หนวยงานอื่นจัด 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามที่หลักสูตร
กําหนด 
(งบประมาณ ของ 
อบต.) 

เพ่ือพัฒนาความรูใน
เรื่องตางๆ 

งานบุคลากร 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

3 - การศึกษาดูงานหนวยงานอื่น อยางนอยปละ 2 ครั้ง ตามที่โครงการ
กําหนด 
(งบประมาณ ของ 
อบต.) 

เพ่ือพัฒนาดาน
วิสัยทัศน 

งานบุคลากร 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

4 - สงเสริมการศึกษาตอ        อยางนอยปละ 2 คน ตามที่หลักสูตร
กําหนด 
ปริญญาตรีปละ
40,000.- 
ปริญญาโทปละ 
120,000.- 

เพ่ือใหมีวุฒิการศึกษา
ที่สูงขึ้น 

งานบุคลากร 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

5 - การประชุมประจําเดือน อยางนอยเดือนละ 1  
ครั้ง 

- เพ่ือติดตามความ
เคลื่อนไหวในการ
ทํางาน 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

6 - การสรรหาเครื่องมืออุปกรณเพ่ือการบริหารงาน 
อบต. 

แลวแตความจําเปน งบประมาณของ 
อบต. 

เพ่ือใหเพียงพอตอ
การทํางาน 

ทุกสวนราชการ 



 
 

     

7 -การฝกทดลองการปฏิบัติงาน(สําหรับเจาหนาที่บรรจุ
ใหม) 

เจาหนาที่บรรจุใหม - เพ่ือทดสอบ
ความสามารถในการ
ทํางานเบ้ืองตน 

บุคคลที่มีความรู
ความสามารถใน
หนาที่ 

8 -การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงาน(สําหรับ
เจาหนาที่บรรจุใหม) 

เจาหนาที่บรรจุใหม - เพ่ือให มีความรู
เบ้ืองตน 

 

 
 


