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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ 
 อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 



ค ำน ำ 
กำรบริหำรงำนบุคคล เป็นภำรกิจส ำคัญในกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร จึงเป็นภำระ หน้ำที่ของผู้บริหำร และผู้รับผิดชอบงำน

บุคคลโดยเฉพำะ ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ บุคลำกร เพื่อท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำนเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ อันจะส่งผล
ส ำเร็จต่อเป้ำหมำย ของหน่วยงำน 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  เป็นกำรวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำย  วัตถุประสงค์ของ กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มี
ประสิทธิภำพ ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอำศัยควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหำที่เกิดขึ้นภำยใน
องค์กร น ำมำวิเครำะห์หำ สำเหตุของปัญหำ เพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนพัฒนำบุคลำกร พร้อมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ ด้วยกำรฝึกอบรม  
ปรัับเปลัี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลำกร  เพื่อให้ปฏัิบัติงำนได้ดียิ่งขัึ้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64-2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนว 
ัััััทำงปฏิบัติด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร และให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงได้ทรำบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน 
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ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ ทรัพยำกรบคุลำกร 
 

กำรพััฒนำทรพัยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรสั่วนต ำบล ได้ กำหนดวัิสัยทััศน์ พัันธกิจ เป้ำประสงค์ัยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ใน
กำรพััฒนำบัุคลำกร เพืั่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำบัุคลำกร โดยสอดคล้องกัับัยุทธศำสตร์กำรพััฒนำขององค์กำรบริหำรสั่วนต ำบลบ้ำนเกำะ (พ.ศ.๒๕
65) ดังนี้ 

 

วิสยัทัศน์ั ัั“บรหิำรบคุคลดว้ยระบบยตุิธรรมัโปร่งใส รวดเร็วด้วยกำรบรกิำร 
 

พนัธกจิ 
พันธกิจที ่ ๑ กำรบริหำรบุคคลด้วยระบบยุติธรรม เสริมสร้ำงวินัย โปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็วและตรวจสอบ 
 พันธกิจที ่ ๒ เสริมสร้ำงสวัสดิกำรและบริกำรที่ดีให้แก่ข้ำรำชกำรัพนักงำน และลูกจ้ำง 
 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยพันธกิจที่ ๑ 
- เพื่อเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรัพนักงำนัและลูกจ้ำง 
- เพัื่อพััฒนำระบบกำรให้บริกำรและสวััสดิกำรด้วยควำมรวดเร็วและถัูกตั้องและรวดเรั็วดั้ำนบริกำร 
- เพัื่อพััฒนำปรับปรัุงโครงสรำ้งและระบบงำนขององคั์กรใหั้มีประสิทธัิภำพั 
เป้ำหมำยพนัธกิจที ่๒ 
- เพื่อเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
- เพัื่อพััฒนำบุคลำกรให้มีจิตใจมุ่งมั่นให้บริกำรแกั่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนัักงำนจั้ำง 
- เพื่อเสริมสร้ำงและป้องกันมิให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงท ำผิดวินัย  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันแล

โอกำสกำรพัฒนำในอนำคต 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

เป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์ถึงโอกำสและภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัด อันเป็นสภำวะแวดล้อม ภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำงัๆ ัของ
ท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นกำรประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นใน ปัจจัุบัน โดยเป็นกำรตอบค ำถำมว่ำ “ปัจจัุบันท้องถิ่นมัีสภำพกำรพััฒนำอยู่จัุดไหน” ส ำหรับ
ใชั้ประโยชน์ในกำรัก ำหนดกำรด ำเนินงำนต่อไปในอนำคต 

จุดแข็ง (Strength= S) เป็นกำรพิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนที่มีส่วนดี ควำมเข้มแข็ง ควำมสำมำรถ ศัักยภำพ ส่วนที่ส่งเสรัิมควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
- มีบุคลำกรเพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
- ไม่มีควำมขัดแย้งในกำรบริหำรจัดกำร 
- มีวัสดุอัุปกรณ์เพัียงพอสำหรัับกำรปฏัิบัติงำน 

 

จุดอ่อน (Weakness= W) เป็นกำรพัิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนวั่ำมีส่วนเสัีย ควำมอั่อนแอัข้อจ ำกัดควำมไม่พร้อมดังนี้ 
- บุคลำกรขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
- บุคลำกรขำดควำมเช่ือมั่นในกำรท ำงำน 
- บุคลำกรไม่ทุ่มเทในกำรท ำงำนเท่ำที่ควร 
- บุคลำกรขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
โอกำส (Opportunity = O) เป็นกำรศัึกษำสภำพแวดลั้อมภำยนอกว่ำสภำพเป็นเชั่นไร มีกำรัเปล่ียนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์หรือโอกำสอันดี 
ต่อท้องถิ่นัดังนี้ 
- มีงบประมำณเพียงพอส ำหรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร 
- มีหน่วยงำนภำยนอกจัดฝึกอบรมเพัืั่อกำรพััฒนำบัุคลกรขององคั์กร 

ปัญหำอุปสรรคข้อจ ำกัด (Threat = T) เป็นกำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นอุปสรรค เช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์โอกำส 
- หน่วยงำนภำยนอกที่จัดกำรฝึกอบรมขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรมหรือสัมมนำไม่เหมำะสม 
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หลัักกำรและเหตุผล 

 

1.ัหลักกำรและเหตผุลของกำรจดัท ำแผนพัฒนำบคุลำกร 
๑.๑ ภำวะกำรเปลี่ยนแปลง 

ภำยใต้กระแสแห่งกำรปฏิรูประบบรำชกำรและกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรยุคใหม่ ผู้น ำหรือผู้บริหำรองค์กรัััต่ำงั
ๆ ต้องมีควำมต่ืนตัวและเกิดควำมพยำยำมปรับตัวในรูปแบบ ต่ำง ๆ   โดยเฉพำะกำรเรั่งรัดพััฒนำทรััพยำกรมนัุษย์และองค์กร กำรปรับเปลัี่ยนวัิธัีคิด วัิธัีกำร
ทำงำน  เพัืั่อัแสวงหำรูปแบบใหม่ ๆ และน ำระบบมำตรฐำนในระดับต่ำง ๆ มำพัฒนำองค์กร ซึ่งน ำไปสู่แนวคิดกำรพัฒนำ ระบบบริหำรควำมรู้ภำยในองค์กร 
เพื่อให้องค์กรสำมำรถใช้และพัฒนำควำมรู้ ที่มีอยู่ภำยในองค์กรได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ และปรับเปล่ียนวิทยำกำรควำมรู้ใหม่มำใช้กับองค์กรได้อย่ำง
เหมำะสม 
๑.๒ พระรำชกฤษฎัีกำรวั่ำดั้วยหลกัเกณฑั์และวัิธกีำรบรัิหำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.๒๕๔๖ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๑๑ ระบุดังนี้ 

“ ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่ัพััฒนำควำมรู้ในสั่วนรำชกำรเพัืั่อให้มีลักษณะเป็นองคั์กำรแห่งกำรเรียนรัู้ัอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรัู้ขั้อมูล
ข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ  เพัื่อนำมำประยัุกต์ใชั้ั ในกำรปฏัิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกตั้อง  รวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณั์
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพััฒนำัควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด ให้เป็นบุคลำกรที่มี ประสิทธัิภำพและมี
กำรเรียนรูั้ร่วมกััน ทั้งนี ้เพัืั่อประโยชน์ในกำรปฏัิบัติรำชกำรของสั่วนรำชกำรให้สอดคลั้องกัับักำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสััมฤทธิั์” 

“ในกำรบรัิหำรรำชกำรแนวใหม่ ส่วนรำชกำรจะต้องพััฒนำควำมรู้ควำมเชีั่ยวชำญให้เพัียงพอแก่ักำรปฏัิบัติงำน ให้สอดคล้องกัับสภำพ
สังคมทัี่เปลัี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและสถำนกำรณ์ของต่ำงประเทศทัี่มีัผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในกำรบริหำรรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้
จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เดิมเสียใหม่ จำกกำรที่ยึดแนวควำมคิดว่ำตั้องปฏัิบััติงำนตำมระเบียบแบบแผนที่วำงไวั้ ตัั้งแต่อดีตจนต่อเนืั่องถัึงัปัจจัุบัน เน้นกำร
สร้ำงควำมคัิดใหม่ ๆ  ตำมวิชำกำรสมัยใหม่และน ำมำปรับใชั้กับกำรปฏิบััติรำชกำรตลอดเวลำั ในพระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ จึงก ำหนดเป็นหลักกำรว่ำั           
ส่วนรำชกำรต้องมีกำรพัฒนำควำมรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
๑. ต้องสร้ำงระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง 

๒. ต้องสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้ อย่ำง ถัูกต้อง รวดเรั็วและเหมำะสม
กับสถำนกำรณั์ทีั่มีกำรเปลัี่ยนแปลงไป 

๓. ต้องมีกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติ ของข้ำรำชกำร เพัืั่อใหั้ข้ำรำชกำรทุกคน
เป็นผัู้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถในวัิชำกำรสมัยใหมั่ตลอดเวลำ มีัควำมสำมำรถในกำรปฏัิบัตหิน้ำที่ให้เกิดประสิทธัิภำพสูงสัุดและมัีคณุธรรม 

๔. ต้องมกีำรสรั้ำงควำมมัีส่วนร่วมในหมู่ขั้ำรำชกำรให้เกัิดกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ซึั่งกัันและกันัเพัื่อกำรน ำมำพััฒนำใชั้ในกำรปฏัิบัติ
รำชกำรร่วมกัันให้เกัิดประสิทธิภำพ” 

๑.๓ ประกำศ ก.อบต.จังหวดันครศรธีรรมรำช 
ตำมประกำศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เรื่อง หลัักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรบรัิหำรงำนบัุคคลของัองคั์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในสั่วนที่ 

๓  กำรพััฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  ได้ก ำหนดให้องคก์ำรบริหำรสั่วนต ำบลัมีกำรพัฒนำพนัักงำนสั่วนตำบลก่อนมอบหมำยให้ปฏัิบัติหนั้ำท่ี  โดยผัู้บังคับบัญชำ
ต้องพััฒนำ  ๕  ด้ำนดังนี้ 

๑. ด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบััติงำน ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกบักำรปฏัิบัติงำนโดยทั่วไป เชั่นัระเบียบกฎหมำย นโยบำยส ำคัญของ
รัฐบำล สถำนที่ โครงสร้ำงของงำนนโยบำยต่ำง ๆ เป็นต้น 

๒. ด้ำนควำมรู้และทักษะของงำนแต่ละต ำแหน่ง ได้แก่ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร ปฏัิบัติงำนของต ำแหน่งหนึ่งััััต ำแหน่งใด
โดยเฉพำะ เชั่น งำนฝึกอบรม งำนพัิมพั์ดีด งำนดั้ำนชั่ำง 

๓. ด้ำนกำรบริหำร ได้แก่ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรประชำชน เช่นในเรื่องกำรวำงแผนกำร
มอบหมำยงำน กำรจูงใจ กำรประสำนงำน เป็นต้น 

๔. ด้ำนคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ กำรชั่วยเสริมบุคลิกทัี่ดี สั่งเสรัิมให้สำมำรถปฏิบัติงำนัร่วมกัับบุคคลอัื่นไดั้อย่ำงรำยรัืั่น และมัี
ประสัิทธิภำพ เชั่น มนุษยสัมพัันธั์กำรท ำงำน กำรสัื่อสำรและสืั่อัควำมหมำยักำรเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัย เป็นต้น 

๕.ด้ำนศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แกั่ กำรพััฒนำคุณธรรมและจริยธรรมในกำรั ปฏัิบัติงำน เชั่น จริยธรรมในกำร
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ปฏัิบัติงำน กำรพัฒนำคุณภำพชัีวิต เพื่อประสิทธัิภำพในกำร ปฏัิบัติงำนอย่ำงมีัควำมสุข 
 

เพัื่อให้สอดคลั้องกัับแนวทำงดัังกล่ำว องคั์กำรบรัิหำรสั่วนต ำบลบ้ำนเกำะ จึงได้จัดท ำแผนพััฒนำับุคลำกร และเพัืั่อให้เป็นไปตำมประกำศ 
ก.อบต.จังหวััดนครศรีธรรมรำช  เรื่อง หลัักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อั๒๖๙ โดยจัดท ำให้สอดคล้องกับแผน
อัตรำก ำลัง ๓ ปีัขององค์กำร บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ และจัดท ำให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจำกฝ่ำยกำรเมัือง และพนัักงำนจั้ำง 

 

2.ัวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
๑. วตัถปุระสงคก์ำรพฒันำ 
ัััั เพัื่อน ำควำมรูั้ที่มีอยู่ภำยนอกองคั์กรมำปรับใช้กับองค์กำรบริหำรสั่วนต ำบลบ้ำนเกำะ เพัื่อให้มีกำรปรัับเปลัี่ยนแนวคัิดในกำรปฏบิัติงำน 

เนั้นสร้ำงกระบวนกำรคิด และกำรพัฒนำตนเอง ให้เกัิดขึ้นกัับบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติงำน อย่ำงมีประสิทธัิภำพ
และประสิทธัิผลมำกที่สุด เพัืั่อพััฒนำศัักยภำพของบัุคลำกรทั้องถิน่ให้มัีทักษะและควำมรู้ัในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

๑. ด้ำนควำมรู้ท่ัวไปในกำรปฏิบัติงำน 
๒. ด้ำนควำมรู้และทักษะของงำนแตล่ะต ำแหน่ง 
๓.ัด้ำนกำรบริหำร 

ั ๔.ัด้ำนคณุสมบตัิส่วนตัว 
๕. ด้ำนศลีธรรมคณุธรรม 

เป้ำหมำยของกำรพฒันำ 
๑. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คณะผูบ้ริหำร กำรพัฒนำสมำชิกท้องถิ่น สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒. กำรพััฒนำบัุคลำกรทั้องถิ่น พนักงำนสั่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 
๓. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น พนักงำนจ้ำง 
๔. กำรพฒันำบคุลำกรท้องถิ่น ในกำรส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

3.ัขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
กำรเตรยีมและกำรวำงแผน 

๑.แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกร 
๒.พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำโดยกำรศึกษำวิเครำะห์ดูว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำแต่ ละคนสมควรจะต้องได้รับกำรพัฒนำใน

ด้ำนใดบ้ำงจึงจะปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและปฏิบัติงำน ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว ้
๓.ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็นั ได้แก่ั ด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำนั ด้ำนควำมรู้และ ทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่งั ด้ำน

กำรบริหำรัด้ำนคุณสมบัติส่วนตัวและด้ำนคุณธรรมัจริยธรรม กำรด ำเนนิกำรพฒันำ 
4.กำรเลือกวัิธัีพััฒนำผัู้อยูั่ใต้บัังคับบัญชำที่เหมำะสม เมือ่ผูั้บังคับบัญชำไดั้ขั้อมูลทีั่เป็นประโยชน์ต่อักำรพัฒนำผัูั้อยู่ใต้บังคับบัญชำจำกกำร

หำควำมจ ำเป็นในกำรพััฒนำแลั้ว ผัู้บังคับบัญชำควรน ำข้อมูลเหลั่ำนั้นมำัพิจำรณำก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำจ ำเป็นต้องได้รับกำร
พัฒนำ ได้แก่ กำรคัดเลือก กลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับกำรพัฒนำัและเลือกประเด็นที่จะให้มีกำรพัฒนำ โดยสำมำรถเลือกแนวทำงหรือ วัิธัีกำรพััฒนำได้หลำย
รูปแบบตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรให้ควำมรู้ กำรสับเปลัี่ยนหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ กำรัฝึกอบรม กำรดูงำน 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและกำรสัมมนำ เป็นต้น 

5.วิธีกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำสำมำรถพัฒนำผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ โดยเลือกแนว ทำงกำรพััฒนำได้หลำยอย่ำง โดยอำจ
จัดท ำเป็นโครงกำรเพัืั่อด ำเนินกำรเองหรัือเข้ำรั่วมสมทบกัับหนั่วยงำนัรำชกำรอัื่น หรือว่ำจั้ำงองคั์กรเอกชนที่มัีควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนเป็น
ผัู้ด ำเนินกำร 

กำรติดตำมและประเมนิผล 
ให้ผู้บัังคับบัญชำหมั่นติดตำมกำรพััฒนำอย่ำงใกล้ชัิดและใหั้มีกำรประเมินผลกำรพััฒนำเมืั่อผ่ำนักำรประเมินผลแล้ว ถือว่ำผู้นัั้นได้รับกำร

พััฒนำแลั้ว 
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แผนภำพแสดงขัั้นตอนกำร ดำเนัินงำนกำรพฒันำ

บคุลำกร 
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๒. กำรด ำเนนิกำร/วีด ำเนินกำร 
กำรด ำเนินกำรั โดยอำจด ำเนินกำรเองหรือร่วมกับหน่วยรำชกำร อืั่น หรัือวั่ำจ้ำง

เอกชนด ำเนินกำรและเลัือกรูปแบบวิธัีกำรที่เหมำะสมัเช่น 
- กำรปฐมนิเทศ 
- กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำ 
- กำรสัับเปลัี่ยนหน้ำทัี่ควำมรัับผัิดชอบ 
- กำรฝึกอบรม 
- กำรให้ทุนกำรศึกษำ 
- กำรดูงำน 
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
- ฯลฯ 

๓. กำรตดิตำมและประเมนิผล 
จัดให้มีกำระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลเพื่อให้ทรำบ ถึงควำมสำเร็จ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถและผลกำรปฏัิบััติงำน 



 

 

หลกัสตูรและวัิธัีกำรพฒันำ 
หลัักสูตรในกำรพััฒนำ องค์กำรบริหำรสั่วนต ำบลดงพยุง กำหนดหลักสูตรกำรพััฒนำส ำหรับับุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำง

น้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลำยหลักสูตร ดังนี้ 
๑.หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร 
๒.หลัักสูตรกำรพััฒนำเกี่ยวกัับงำนในหน้ำที่ที่รับผัิดชอบ 
๓.หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง 
๔.หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร 
๕.หลักสูตรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

วธิกีำรพฒันำ 
องคั์กำรบรัิหำรสั่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ด ำเนินกำรเอง เชั่น กำรสอนงำนโดยผัู้บังคับบัญชำ กำรัสับเปล่ียนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบักำรฝึกอบรม 

กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น นอกจำกนี้ด ำเนินกำรโดยร่วมกับส่วน รำชกำรอัื่นหรัือเอกชน  เชั่น สั่งบุคลำกรเขั้ำรับกำรฝึกอบรม/สััมมนำ/ศึกษำดูงำน  ที่หน่วยงำน
รำชกำรอัื่นหรัือั เอกชนเป็นผู้ด ำเนัินกำรหรือองค์กำรบริหำรสั่วนต ำบลบ้ำนเกำะ เป็นผู้ด ำเนินกำรและเชัิญหน่วยงำนอื่นเขั้ำร่วมัเชั่น กำรเชิญเป็นวัิทยำกร
บรรยำย หรือวิทยำกรกระบวนกำรซึ่งสำมำรถสรัุปวัิธัีกำรด ำเนัินกำรพััฒนำ  บุคลกำรัได้ ดังนี ้

๑. กำรปฐมนิเทศ 
๒. กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำ 
๓. กำรมอบหมำยงำน/กำรสับเปล่ียนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
๔ กำรฝึกอบรม 
๕. กำรให้ทุนกำรศึกษำ 
๖. กำรดูงำน 
๗. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร/สัมมนำ 

กำรติดตำมและประเมนิผล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ จะจัดให้มีระบบตรวจสอบัติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ พนักงำนส่วนต ำบลัเพื่อให้ทรำบถึง

ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำัควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและผล กำรปฏัิบัติงำนของบัุคลำกรผัู้เข้ำรับกำรพััฒนำ โดยวัิธัีกำรประเมัินผลกำรพััฒนำ 
ดังนี้ 

๑. กำรใช้แบบสอบถำม/แบบทดสอบ/กั่อน-หลััง และแบบสอบถำมตัิดตำมกำรประเมินผลัภำยหลัังกำรได้รับกำรพัฒนำไปได้ระยะหนึ่ง 
๒. กำรสััมภำษณั์ผู้ที่เกี่ยวขั้อง เชั่น ผู้บัังคับบัญชำ หัวหน้ำงำน เพัื่อนรว่มงำนและผู้ใต้บัังคับบัญชำัของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
๓. กำรขอรัับทรำบผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนอื่นทีั่เป็นผู้ด ำเนินกำรพััฒนำ เชั่น ในกรณีทัี่ัองคั์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงพยุง ส่งบุคลำกร

เข้ำรับกำรอบรมในหลัักสูตรที่หน่วยงำนอัืั่นเป็นผัู้จัด 
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ตำรำงกำรปฏบิัตติำมแผนพฒันำ บคุลำกร 
 

รำยกำร 
เดอืน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑. วิเครำะห์ปัญหำที่ได้จำกกำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

            

๒. พิจำรณำว่ำ บุคลำกรของ 
หน่วยงำนที่สมควรจัดให้มีกำร ฝึกอบรม 

   
 
 

 

         

๓. ด ำเนินกำรเสนอเรื่อง 
ผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำส่ังกำร 

            

๔. ประเมินควำมจ ำเป็นที่ต้องมี กำรฝึกอบรม 
จัดล ำดับควำม 
จ ำเป็น  กอ่น – หลััง 

            

๕. จัดส่งบุคลำกรไปฝึกอบรม 
หรือจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมที่ ได้รับควำม
เห็นชอบ 

            

๖. ด ำเนินกำรฝึกอบรมตำม 
โครงกำรที่วำงแผนไว ้

            

๗. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ฝึกอบรมตำมโครงกำร 

            

๘. แก้ไขปรับปรุงตำม 
ข้อเสนอแนะ 

            

๙.  ประเมัินผล /ด ำเนนิกำรหลงัจำกเสรจ็กำรฝกึอบรม 
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ััััั       วิธกีำรพัฒนำและระยะเวลำกำร ด ำเนนิกำรพัฒนำ (แผนพัฒนำ
บคุลำกรัพ.ศ. ๒๕65) 

ััองคั์กำรบรัิหำรส่วนตำบลบำ้นเกำะ  อำเภอพรหมครี ี จัังหวัดนครศรธีรรมรำช 

1. แนวทำงกำรพััฒนำบุคลำกรคณะผูบ้รัิหำรและสมำชกิสภำ อบต. 
 

ที ่
 

โครงกำร 
 

วตัถปุระสงค ์
 

กำรด ำเนนิกำร 
เป้ำหมำยแต่ละปีงบประมำณ ลักษณะกำรฝึกอบรม 

ปีั2564 
(จ ำนวนคน) 

ปีั2565 
(จ ำนวนคน) 

ปีั2566 
(จ ำนวนคน) 

อบต. 
ด ำเนินกำรเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงำนอื่น 

1. หลักสูตรเกี่ยวกับนำยก อบต. หรือ หลักสูตรอัื่นทัี่
เกัี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำร บริหำรงำนของนำยก
องค์กำร บริหำรส่วนต ำบลให้มีทักษะ 
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำร บริหำรงำนมำก
ยัิ่งขึ้น 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล
ได้รับกำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

2. หลักสูตรเกี่ยวกับรองนำยก อบต. หรือ หลักสูตรอัื่นทัี่
เกัี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำร บริหำรงำนของรอง
นำยก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มี 
ทักษะควำมรู้และควำมเข้ำใจใน กำร
บริหำรงำนมำกยัิ่งขึ้น 

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลได้รับ
กำรฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

2 2 2 / / 

3. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขำนุกำรนำยก อบต. หรือหลักสูตรอัื่นทัี่
เกัี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำร บริหำรงำนของ
เลขำนุกำรนำยก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มี 
ทักษะควำมรู้และควำมเข้ำใจใน 
กำรบริหำรงำนมำกยัิ่งขึ้น 

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลได้รับกำร
ฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 
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ที ่

 
โครงกำร 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
กำรด ำเนนิกำร 

เป้ำหมำยแต่ละปีงบประมำณ ลักษณะกำรฝึกอบรม 
ปีั2564 

(จ ำนวนคน) 
ปีั2565 

(จ ำนวนคน) 
ปีั2566 

(จ ำนวนคน) 
อบต. 

ด ำเนินกำรเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงำนอื่น 

4. หลักสูตรเกี่ยวกับประธำนสภำ อบต. หรือ 
หลักสูตรอื่นทัี่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน ของ
ประธำนสภำให้มีทักษะ ควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำร 
ทำงำนมำกยัิ่งขึ้น 

ประธำนสภำได้รับกำร ฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี

1 1 1 / / 

5. หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธำนสภำ อบต. หรือ 
หลักสูตรอื่นทัี่เกัี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน ของรอง
ประธำนสภำให้มีทักษะ ควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
กำร 
ทำงำนมำกยัิ่งขึ้น 

รองประธำนสภำได้รับกำร ฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับสมำชิกสภำ อบต. หรือ 
หลักสูตรอื่นทัี่เกัี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน ของสมำชิกสภำ
อบต.ให้มีทักษะ ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำร 
ทำงำนมำกยัิ่งขึ้น 

สมำชิกสภำอบต.ได้รับกำร ฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

24 24 24 / / 

7. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขำนุกำรสภำ อบต. หรือ 
หลักสูตรอื่นทัี่เกัี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน ของ
เลขำนุกำรสภำอบต.ให้มี ทักษะควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจใน 
กำรทำงำนมำกยัิ่งขึ้น 

เลขำนุกำรสภำอบต.ได้รับกำร ฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1 / / 
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2. แนวทำงกำรพฒันำบุคลำกร พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ พนกังำนจำง 
 

 
ที ่

 
โครงกำร 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
กำรด ำเนนิกำร 

เป้ำหมำยแต่ละปีงบประมำณ ลักษณะกำรฝึกอบรม 
ปีั2564 

(จ ำนวนคน) 
ปีั2565 

(จ ำนวนคน) 
ปีั2566 

(จ ำนวนคน) 
อบต. 

ด ำเนินกำรเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงำนอื่น 

1. หลักสูตรเกัี่ยวกับพนัักงำนสั่วนตำบลทัุกัตำแหน่งทัี่มีใน
ปัจจัุบัน หรัือหลกัสูตรอื่นทัี่ัเกี่ยวข้องใน สำยงำน 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน ของพนัักงำน
สั่วนตำบลให้มัีัทักษะควำมรู้และควำมเข้ำใจ
ใน 
กำรทำงำนมำกยัิ่งขึ้น 

พนัักงำนส่วนตำบลได้รัับกำรัฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี/คน 

23 24 27 / / 

2. โครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ อบต. 
และบทบำท 
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

บุคลำกรที่บรรจุได้รับกำร ฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

4 2 2 / / 

3. โครงกำรพัฒนำคัุณธรรมและจริยธรรมฯ เพื่อพัฒนำควำมรู้และ 
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

พนัักงำนส่วนตำบลและ พนัักงำนจ้ำง 
ได้รับกำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

43 44 47 / / 

4. โครงกำรศัึกษำดัูงำนเพื่อพัฒนำศัักยภำพ 
อบต.บ้ำนเกำะ ตำมหลัักปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียง 

เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้ มำประยุกต์ใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำน 

พนัักงำนส่วนตำบลและ พนัักงำนจ้ำง ได้รับกำร
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

43 44 47 / / 

5. หลักสูตรเกัี่ยวกับพนัักงำนจั้ำงแต่ละัต ำแหน่ง หรือ
หลักสูตรอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนำระบบกำรท ำงำน ของพนัักงำน
จั้ำงใหั้มีทัักษะั ควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
กำร 
ทำงำนมำกยัิ่งขึ้น 

พนัักงำนจั้ำงได้รับกำรัฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี

5 5 5 / / 

หมำยเหต ุ งบประมำณในกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมรำยจ่ำยของแต่ละหลักสูตร 
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กำร

ติดตำมประเมนิผล 
 

1. กำรตดิตำมประเมัินผลแผนพฒันำบุคลำกร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะั จะจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ พนักงำนส่วนต ำบลั เพื่อให้ทรำบถึง

ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำั ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและผล กำรปฏิบััติงำนของบัุคลำกรผู้เข้ำรับกำรพััฒนำ โดยใชั้วัิธัีกำรประเมินผลกำร
พััฒนำ ดังนี้ 

1) กำรใช้แบบสอบถำม/แบบทดสอบ กั่อน-หลััง และแบบสอบถำมตัิดตำมกำรประเมินผลภำยหลัังจำกักำรได้รับกำรพัฒนำไปได้ระยะเวลำ
หนึ่ง 

2.) กำรสััมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เชั่น ผู้บัังคับบัญชำ หัวหน้ำงำน เพัื่อนร่วมงำน และผู้ใต้บัังคับบัญชำัของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
3)  กำรขอรับทรำบผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนอื่นทีั่เป็นผู้ด ำเนัินกำรพััฒนำ เชั่น ในกรณทีัี่องค์กำรับริหำรสั่วนต ำบลบ้ำนเกำะ สั่งบัุคลำกร

เขั้ำรับกำรอบรมในหลัักสูตรที่หน่วยงำนอื่นเป็นผู้จััด 
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ภำคผนวก 
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ค ำสัง่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นเกำะ 
ที ่49 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพฒันำบคุลำกร ปีงบประมำณ 2565 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำั15 และมำตรำ 23 วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกอบกับข้อ 269 และข้อ 270 ของประกำศคณะกรรมกำร พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของส่วนต ำบล ลงวันที่ั25 ตุลำคมั2545 ซึ่งก ำหนดให้ส่วนต ำบลจัดท ำแผนกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลัมีระยะเวลำ 3 ป ีตำมรอบของแผนอัตรำก ำลัง 
3 ป ี ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ จึงแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
ประกอบด้วย 

1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ประธำนกรรมกำร 
2. ปลััดองค์กำรบริหำรสั่วนตำบลบ้ำนเกำะ กรรมกำร 
3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กรรมกำร 
4. หัวหน้ำส ำนักปลัด กรรมกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กรรมกำร 
6. นักทรัพยำกรบุคคล เลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังั มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเกำะั เพ่ือเพัิ่มพัูนควำมรู้ 
ทัักษะ ทััศนคตัิทีั่ดี คุณธรรมและจรัิยธรรม อัันจะทำให้ปฏัิบััตัิหนั้ำทีั่รำชกำรในั ต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยครอบคลุมพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทุกคน ในรอบระยะเวลำ 3 ปี (ปีงบประมำณ 2564 – 2566) 

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่  31   เดือนธันวำคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

     (นำยสมเกียรติั ััน้ ำรอบ) 
ััััปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลัปฏิบัติัหน้ำที ่ 

ัันำยกองค์กำรบริหำรสั่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 
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