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การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ  บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง  ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการบริหาร
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
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การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยผลงานที่มีคุณภาพ  รวมทั้ งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 
  1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  ส่วนที่ 3  
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ 258 - 295  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ  เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี  โดยการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด  เช่น  การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้              
หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของ 
แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดเป็นหลักสูตร  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้  เช่น           
การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาและการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ 

  1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2545  ส่วนที่ 3  
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 269  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท            
การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดให้เป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงมีความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคลและฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตราก าลังของ อบต.  ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้าน
ความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 2.1  วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ได้เรียนรู้แบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการทีด่ี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต. ก าหนด 
  2)  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
  3)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ  โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
  4)  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5)  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา                  
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่งซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  6)  เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.  มีความสามารถในการบริหารงานอย่าง            
มีประสิทธิภาพ 

 2.2  เป้าหมายการพัฒนา 
  1)  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล               
เข้าใจแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
  2)  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3)  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน                           
โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม 
  4)  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับ                
ที่สูงขึ้น 
  5)  เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
  6)  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก 
สภา อบต. 
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๓. หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  ตามข้อ 267  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2545  
ก าหนดให้ต้องพัฒนา  5  ด้าน  ได้แก่ 
  3.1  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  
เช่น  ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  3.2  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ           
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง  เป็นต้น 
  3.3  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่นในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 
  3.4  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
  3.5  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  ดังนั้น  จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ  การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย           
1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 
๔. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ดังนี้ 
  4.1  การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
  4.2  การฝึกอบรม  อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์)  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 
หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
  4.3  การศึกษาดูงาน  อาจด าเนินงานในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา  อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน            
ส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์)  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  4.5  การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมาย
งาน 
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  4.6  การให้ค าปรึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  4.7  การประชุม  จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  ระยะเวลากิจกรรม โครงการ/กิจกรรม  ตามตารางแนบท้าย 
 
๕. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ซึ่งปรากฏดังนี้ 
   5.1  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558 
    1)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     100,000     บาท 
    2)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     30,000     บาท 
    3)  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     30,000    บาท 
    4)  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     50,000    บาท 
    5)  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้    20,000   บาท 

   5.2  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559 
    1)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     100,000     บาท 
    2)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     30,000     บาท 
    3)  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     30,000    บาท 
    4)  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     50,000    บาท 
    5)  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้    20,000   บาท 

   5.3  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 
    1)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     100,000     บาท 
    2)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     30,000     บาท 
    3)  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     30,000    บาท 
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    4)  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้     50,000    บาท 
    5)  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้    20,000   บาท 
 
๖. การติดตามและประเมินผล 
  6.1  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา  ต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนาภายใน         
3 วันท าการ  นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา  เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  6.2  ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
  6.3  น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการต่อไป 
  6.4  ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  6.5  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี โดย Core Team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
๗. ผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  7.1  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   7.1.1  บุคลากรผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1)  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
    2)  วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
    3)  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย 
    4)  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะที่ได้รับ
มอบหมาย 
    5)  แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารท้องถิ่น และ
พนักงานทราบ 
    6)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
    7)  เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และผลการ
ประเมินและติดตามผล  เสนอต่อคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 

/7.2 ขัน้ตอน... 



- 6 - 
 

  7.2  ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 

ล าดับที่ รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
1      ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
  - หัวหน้าส่วนราชการ 
  - พนักงานทุกคน 

2      การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค             
ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้องค์กรบรรลุหรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์         
ที่วางไว้  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอกในด้านบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร  
ซึ่งการท า SWOT นั้น 
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน”  
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ที่วางไว้ 
- เป็นการด าเนินการในรูปแบบการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการ
ระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่งข้อมูลจ านวนมาก 
- เป็นการระดมสมอง โดยสิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความ
เห็นชอบของผู้ที่มาเข้าร่วม 
- พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ  
- เป็นการวิเคราะห์ในทุก ๆ ด้านที่เก่ียวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- บุคลากร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 

3      พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงานหรือส่วนราชการภายในจุดใดที่
ต้องมีการฝึกอบรม หรือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานเพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลที่ส าคัญ  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการท า SWOT  และเป็นข้อมูล
สนับสนุนในการก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

4      จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี (Action Plan) ต่อ
คณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  โดยการน าข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3  มาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ  จัดกลุ่มประเด็น
ปัญหา  เพื่อจัดท าเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีในรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง  พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
นั้นได้เกิดขึ้นจริง  มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตน  ซึ่ง
น าไปสู่การประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 

 

- ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 

- บุคลากร 
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  7.2  ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

ล าดับที่ รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
5      จัดส่งบุคคลไปอบรมและจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับความ

เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 
- บุคลากร 

6      แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

7      จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี - บุคลากร 

8      ประเมินผลการพัฒนาตามแผน  เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า
และความส าเร็จ  ทั้งนี้ เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  เป็นการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า 
ความส าเร็จของการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ 

     ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  
เพ่ือองค์กรจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความ
ล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ  เพ่ือร่วมกัน
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุดในการติดตามผล  
องค์กรควรมีการติดตามผลโดยการรวบรวมรายงานความก้าวหน้า ผลงาน 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน  รวมทั้งสาเหตุจากผู้รับผิดชอบ  ในช่วง
ระยะเวลาที่ชัดเจน  เช่น  ทุกเดือนหรือทุกไตรมาส เป็นต้น  และจัด
ประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ที่
ช่วยสนับสนุนผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
บุคลากรตามที่ได้จัดท า 

 

- ปลัด อบต. 
- บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึน 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม 
มาตรฐาน และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 

พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ
หน่วยงานภายใน อบต. 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อรองรับการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี 

(รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

1 โครงการปฐมนิเทศพนักงานส่วนต าบลที่รับการ
บรรจุแต่งตั้งใหม่ 

- จ านวนคร้ังที่จัดโครงการ คร้ัง 1 1 1 บุคลากรของ อบต.            
ที่ได้รับการบรรจุใหม่ 

ส านักงานปลัดฯ 

2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนาเพื่อในการปฏิบัติงานที่ 
เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 60 80 100 บุคลากรของ อบต. ส านักงานปลัดฯ 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตาม
ภารกิจหลัก/ตามนโยบาย 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนาความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/ภารกิจ/
ภารกิจหลัก/นโยบาย 

ร้อยละ 60 80 100 บุคลากรของ อบต. ส านักงานปลัดฯ 

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

จ านวนผูบ้ริหาร/พนักงานที่เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

คน 10 15 20 ผู้บริหาร/พนักงาน 
ข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง 

ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อรองรับการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี 

(รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

5 โครงการศึกษาธรรมะและเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา 

จ านวนผูบ้ริหาร/พนักงานที่เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 80 90 100 บุคลากรของ อบต.             ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
*********************** 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 269  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545   ลงวันที่               
4 ธันวาคม 2545  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  ในการประชุมครั้งที่ 
10/2557 เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2557  จึงประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (รอบปีงบประมาณ 
2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
  

 
 


