
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ๒๕63 
 

 ของ 
 
 

            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
      อ าเภอหัวหิน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ี พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม  
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น  ต้องพัฒนาท้ัง  ๕  
ด้าน  ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดย 
ท่ัวไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การส่ือสารและส่ือ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(๕)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ๒๕62  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับในการปฏิบัติงาน ราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  หลกัการและเหตุผล 
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  ๑.  เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรมของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ 
  ๓.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ       
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ อันประกอบด้วย พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างทุกคน  และเจ้าหน้าท่ีรัฐ ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทุกคน  ท่ี
ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  วตัถุประสงค์ 

๓.  เป้าหมาย 



 -4- 

 
 
 
 ๔.๑  การเตรียมการและการวางแผน 
  ๑)    แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒)  พิ จารณาเห ตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิ เคราะห์ ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
  ๓)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 

 ๔.๒  การด าเนินการพัฒนา 
  ๑)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นท่ีจะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การ สับเปล่ียนหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   เป็นต้น 
  ๒)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

 ๔.๓  การติดตามและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนนิงานการพัฒนาบคุลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 

๑.๑   แต่งตั้งคณะท ำงำน 
๑.๒  พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
๑.๓  ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็น 

ส้ินสุด 

๑. กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 

 
 

        กำรด ำเนินกำร  โดยอำจด ำเนินกำรเอง หรือร่วมกับ
หน่วยรำชกำรอ่ืน  หรือว่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินกำรและเลือก
รูปแบบวธิีกำรที ่ เหมำะสม เช่น 
 -  กำรปฐมนิเทศ 
 -  กำรสอนงำน  กำรให้ค ำปรึกษำ 

-  กำรสับเปลีย่นหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ 
 -  กำรฝึกอบรม 
 -  กำรให้ทุนกำรศึกษำ 
 -  กำรดูงำน 
 -  กำรประชุมเชิงปฏบิัตกิำร/สัมมนำ 
 -  ฯลฯ 
 

๒. กำรด ำเนินกำร/วธิีด ำเนินกำร 

 
 

        

 จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล 
เพ่ื อ ให้ทรำบถึ งควำมควำมส ำเร็จ   ควำม รู้
ควำมสำมำรถและผลกำรปฏบิัตงิำน 

๓. กำรตดิตำมและประเมนิผล 
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 ๔.๑  หลักสูตรการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรใน
แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๒  วิธีการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ จะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงาน

ใหม่  การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม และการศึกษาดู
งาน เป็นต้น  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและ
ด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ท่ีหน่วยงานราชการอื่น
หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ   หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ  เป็นผู้ด าเนินการและเชิญ
หน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้  คือ 

1) การปฐมนิเทศ 
2) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
3) การมอบหมายงาน/การสับเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
4) การฝึกอบรม 
5) การให้ทุนการศึกษา 
6) การศึกษาดูงาน 
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  หลกัสูตรและวธีิการพฒันา 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา 
ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมิน 
       ผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
2. การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงานและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นท่ีเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น          

ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองพลับส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ในหลักสูตรท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

4. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานผลการฝึกอบรม 
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.  การตดิตามและประเมนิผล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน เยาวชน และประชาชน 

-  เพื่อพัฒนาความรู้
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- คณะผู้บรหิาร /สมาชิก
สภาฯ พนักงาน 

30,๐๐๐   ม.ค.- ก.ย. 63 - ได้รับความรู้และ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการอบรม/พฒันาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง
และผู้น าท้องถิ่น 

-  เพื่อน าความรู้ท่ี
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

-  คณะผู้บริหาร 
-  สมาชิกสภาฯ./ก านัน/ 
    ผญ./ผู้น าชุมชน 
-  พนักงานส่วนต าบล 
-  พนักงานจ้าง 

๒0๐,๐๐๐   ม.ค.- ก.ย. 63 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าความรู้ท่ีได้รับมา
ใช้ในการท างานใน
องค์กรได้อย่างดี 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย แก่พนักงาน อปท.และ
ประชาชน 

-  เพื่อพัฒนาความรู้
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- คณะผู้บริหาร /สมาชิก
สภาฯ พนักงาน 

30,๐๐๐   ม.ค.- ก.ย. 63 - ได้รับความรู้และ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

- เพื่อเพิ่มความรู้และ
ทักษะด้านการ
ป้องกันและควบคุม
ไฟป่า 

- พนักงาน /อปพร. 50,000 มี.ค.- เม.ย. 63 -  มีความรู้และ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งานป้องกันฯ 
ส านักงานปลัด 

 
 
 
 

๗. แผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร  
อปพร. 

-  เพื่อพัฒนาความรู้
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- พนักงาน / อปพร. 130,๐๐๐   ม.ค.- ก.ย. 63 - ได้รับความรู้และ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้า 

-  เพื่อป้องกันและ
ส่งเสริมความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- คณะผู้บริหาร /สมาชิก
สภาฯ พนักงาน / อสม./
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

150,000 มี.ค.- เม.ย. 63 -  มีความรู้และ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการผู้ก่อการดี - เพื่อเพิ่มความรู้และ
ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร
ป้องกันการจมน้ า 

-  พนักงาน/เด็ก/
เยาวชน 

50,000 มี.ค.- เม.ย. 63 -  มีความรู้ และ
ทักษะในการป้องกัน
การจมน้ าและ
ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น 

งานสาธารณสุข 
ส านักงานปลัด 
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ส่วนที่ 6 
 การติดตามประเมินผล 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้   ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ ก่อน –  หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภายหลังจาก
การได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
  2. การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้า
รับการพัฒนา 

3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นท่ีเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีท่ีองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม 
    4. การให้ผู้รับเข้าอบรมรายงานผลการอบรมในหลักสูตรท่ีเข้าอบรม 

 

1. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.หนองพลับ ประกอบด้วย  
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ   เป็นประธาน 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนทุกส่วนราชการ             เป็นกรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคล               เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากรก าหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผล  ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

 

ตัวชี้วัดและข้อเสนอระดับเปา้หมาย  
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 – 2563 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
2. ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสูงขึ้นมากกว่า  

ร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา  
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไมน่้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา  
4. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม  

ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรท่ีสุ่ม ทดสอบ  
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 

ร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ีผ่านมา 
 


