
 

 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

งานการเจ้าหน้าที ่

 ส านักปลัดเทศบาล 

ทต.หนองบัวโคก 

 

 



 

 

ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็น

ภาระ  หนา้ที่ของผูบ้ริหาร  และผูร้ับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ตอ้งมุง่ปฏิบัติในกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  เพื่อท าให้นักทรัพยากรบุคคลในหนว่ยงานเป็นทรัพยากร

มนุษย์ที่มปีระสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จตอ่เป้าหมายของหนว่ยงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  ให้มปีระสิทธิภาพ  ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  และประสบการณใ์นการท างานเป็นข้อมูลเบือ้งตน้  

ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึน้ภายในองค์กร  น ามาวิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา  เพื่อน ามาประกอบการ

พิจารณาวางแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  พร้อมทั้งเสริมสรา้งความสามารถด้วยการฝึกอบรม  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของนักทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท าแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี

งบประมาณ   ๒๕๕๘  ขึน้  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  และให้

พนักงานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า  และพนักงานจา้ง           ได้ทราบ  และถือปฏิบัติเป็นแนวทาง

เดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

……………………………….. 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพืน้ที่ 

และระดับสากล  เป็นสิ่งที่มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแขง่ขันไร้พรมแดน 

(Globalization)  โดยต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถของนักทรัพยากรบุคคล  องคค์วามรู ้ และการ

บริหารจัดการที่ดตีามหลัก              ธรรมาภิบาล  คอื  ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยใหอ้งค์กรมกีาร

พัฒนาสูค่วามเป็นเลิศได้ 

  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  เป็นหนว่ยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มคีวาม

เปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากที่สุด  ซึ่งท าให้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

ทวีความรุนแรงยิ่งขึน้  นักทรัพยากรบุคคล หรอืพนักงานเทศบาล  จงึมสี่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อปัจจัย

ดังกล่าว  เพราะนักทรัพยากรบุคคลต้องเป็นนักทรัพยากรบุคคลที่มคีวามรู ้ ความสามารถ  ทั้ง

ทางดา้นวิชาการ  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  ด้านเศรษฐกิจ  การเมอืง  โดยต้องอาศัยกฎ  ระเบียบ  

ข้อบังคับต่าง ๆ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  ดังนัน้  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งจัดท า

แผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ  และมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้

ทันสมัย  และมีมาตรฐานของการใหบ้ริการประชาชนทุก ๆ ด้าน  รวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะ  ความรู้

ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ่ๆ  มีความรูท้างดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมอืง  การ

ปกครอง  และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒.  วัตถุประสงค ์

  ๒.๑  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลหนองบัว

โคก  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

  ๒.๒  เพื่อให้คณะผู้บริหารรับทราบ  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงาน

เทศบาล  ลูกจา้งประจ า  และพนักงานจา้ง  ของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

  ๓.  ขอบเขต  

  ครอบคลุมการก าหนดแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  การด าเนินกิจกรรมพัฒนา

นักทรัพยากรบุคคล             การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานเทศบาล  

ลูกจา้งประจ า  และพนักงานจา้ง        ของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก   

 



 

๔.  ค าจ ากัดความ 

  ๓.๑  หัวหนา้งานการเจา้หนา้ที่  หมายถึง  หัวหนา้งานบริหารงานบุคคล                       

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  หรอืผูท้ี่ได้รับการมอบหมายใหร้ับผิดชอบงานนัก

ทรัพยากรบุคคล 

  ๓.๒  หัวหนา้ส่วนราชการ  หมายถึง  นายกเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

  ๓.๓  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด าเนินการ

รับผิดชอบจัดท าแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

๕.  เป้าหมาย 

  นักทรัพยากรบุคคลในเทศบาล ได้แก่  พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและ

พนักงานจา้งทุกคน 

๖.  งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕ ๖๐ 

๗.  ผู้รับผิดชอบ 

  ๖.๑  ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

  ๖.๒  นักทรัพยากรบุคคลผู้รับผดิชอบ  มีหน้าที่  

        ๖.๒.๑  ส ารวจความต้องการในการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  

                ๖.๒.๒  วิเคราะหข์้อมูล  และจัดท าแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

        ๖.๒.๓  เสนอแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคลประจ าปีตอ่คณะกรรมการ/คณะ

บุคคลที่ 

ได้รบัมอบหมาย 

        ๖.๒.๔  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่  

ได้รับมอบหมาย 

        ๖.๒.๕  แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคลประจ าปี  ให้  

นายกเทศมนตรทีราบ 

        ๖.๒.๖  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการตามแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี 

        ๖.๒.๗  เสนอรายงานผลการด าเนินตามแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี  และผลการประเมินและตดิตามผลเสนอคณะกรรมการ  

 

 

 



 

 

 

๗.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล - ผูบ้ริหาร 

- หัวหนา้ส่วนราชการ 

- พนักงานทุกคน 

- นักทรัพยากรบุคคล 

๒.  วิเคราะหป์ัญหา  และขอ้มูลการจัดท าแผนพัฒนานัก

ทรัพยากรบุคคล 

- ผูบ้ริหาร 

- คณะกรรมการ 

- นักทรัพยากรบุคคล 

- หัวหนา้ส่วนราชการ 

๓.  พิจารณาว่า  นักทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน หรอืส่วน

ราชการภายใน  จุดใดที่ตอ้งมกีารฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการท างาน 

- ผูบ้ริหาร 

- หัวหนา้ส่วนราชการ 

- นักทรัพยากรบุคคล 

๔.  จัดท าแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคลประจ าปี  ต่อ

คณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผูบ้ริหาร 

- หัวหนา้ส่วนราชการ 

- นักทรัพยากรบุคคล 

๕.  จัดส่งบุคคลไปอบรม  และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่

ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- นักทรัพยากรบุคคล 

๖.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะ

บุคคลที่ได้รับมอบหมา 

- หัวหนา้ส่วนราชการ 

- นักทรัพยากรบุคคล 

๗.  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการตามแผนพัฒนานัก

ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

- นักทรัพยากรบุคคล 

๘.  ประเมินผล - หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

- นักทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 



 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนานักทรัพยากรบุคคล 
 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกดิขึน้ 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม

มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิน้เปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 

พิจารณาเป็นรายบุคคล  หรือระดับ

หน่วยงานภายใน ทต. 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก

บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผูบ้รหิาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 

ตามล าดับความจ าเป็น กอ่น - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเปา้หมายของการ

ฝึกอบรม 

ก าหนดเนือ้หาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 



รายการ 
เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.  วิเคราะหป์ัญหาที่ได้จาก

การประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน 

            

๒.  พิจารณาว่า  นัก

ทรัพยากรบุคคลของ

หนว่ยงานที่สมควรจัดให้มี

การฝึกอบรม 

            

๓.  ด าเนนิการเสนอเรื่อง

ผูบ้ริหาร  เพื่อพิจารณาสั่ง

การ 

            

๔.  ประเมินความจ าเป็นที่

ต้องมีการฝึกอบรม  

จัดล าดับความ จ าเป็น  ก่อน 

– หลัง 

            

๕.  จัดส่งนักทรัพยากร

บุคคลไปฝกึอบรม หรอื

จัดท าโครงการฝึกอบรมที่

ได้รับความเห็นชอบ 

            

๖.  ด าเนนิการฝึกอบรมตาม

โครงการที่วางแผนไว้ 

            

๗.  รายงานผลการ

ด าเนนิการฝึกอบรมตาม

โครงการ 

            

๘.  แก้ไขปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 

            

๙.  ประเมินผล 
 

ควรด าเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม 

 

 

 

 



แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

๑. การพัฒนาผู้บริหาร 

๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรอื  

หนว่ยงานอื่นจัดอบรมสัมมนา อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

      ๑.๒ การศกึษาดูงาน  เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน ์ อย่างนอ้ย ๒  ป/ีครั้ง 

ตามแตโ่อกาส 

      ๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อใหม้ีคุณวุฒสิูงขึ้น 
 

  ๒.การพัฒนาสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรอื  

หนว่ยงานอื่นจัดอบรมสัมมนา อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

      ๑.๒ การศกึษาดูงาน  เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน ์ อย่างนอ้ย ๒  ป/ีครั้ง 

ตามแตโ่อกาส 

      ๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อใหม้ีคุณวุฒสิูงขึ้น 
 

๓. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัต)ิ 

๓.๑ จัดให้พนักงานและลูกจา้งได้เข้ารับการศกึษาอบรม  เข้าร่วมสัมมนา

และทัศนศึกษาอย่างนอ้ยปีละ  ๑  ครั้ง  ตามแตโ่อกาส 

๓.๒ เปิดโอกาสใหพ้นักงานและลูกจา้งที่มคีวามสนใจได้มีโอกาสศกึษาหา

ความรูแ้ละส่งเสริมให้มีการศกึษาต่อเพื่อใหม้ีคุณวุฒสิูงขึ้นและจัดใหม้ีการฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดา้น 

       ๒.๓ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใ้ห้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

  ๔. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 

๔.๑ การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ใหท้ดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่

บรรจุใหมภ่ายใต้การสอนงานโดยนักทรัพยากรบุคคลที่มคีวามสามารถในหนา้ที่ 

       ๔.๒ การปฐมนเิทศ  แนะน าชีแ้จงก่อนบรรจุงานใหม่หรอืแนะน าที่จะ

เปลี่ยนสายงานใหม่ 

      ๔.๓ การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มกีารเปลี่ยนงานอาจจะ ๓-๔  

เดือน/ ครั้ง เพื่อให้ มีความรูเ้บือ้งตน้ในงานหลาย ๆ ด้าน





แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ที่ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

๑ - การฝึกอบรมและสัมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง ตามที่โครงการก าหนด 

(งบประมาณ ของ ทต.) 

เพื่อพัฒนาความรูใ้นเรื่อง

ต่างๆ 

งานนักทรัพยากร

บุคคล ส านักงาน

ปลัด ทต. 

๒ - การฝึกอบรมและสัมนาตามหลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานอื่นจัด อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง ตามที่หลักสูตรก าหนด 

(งบประมาณ ของ ทต.) 

เพื่อพัฒนาความรูใ้นเรื่อง

ต่างๆ 

งานนักทรัพยากร

บุคคล ส านักงาน

ปลัด ทต. 

๓ - การศกึษาดูงานหนว่ยงานอื่น อย่างนอ้ยปีละ ๒ ครั้ง ตามที่โครงการก าหนด 

(งบประมาณ ของ ทต.) 

เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ งานนักทรัพยากร

บุคคล ส านักงาน

ปลัด ทต. 

๔ - การประชุมประจ าเดือน อย่างนอ้ยเดือนละ ๒ คน - เพื่อติดตามความ

เคลื่อนไหวในการท างาน 

ส านักงานปลัด ทต. 

๕ - การสรรหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการบริหารงาน ทต. แล้วแต่ความจ าเป็น งบประมาณของ ทต. เพื่อให้เพียงพอต่อการ

ท างาน 

ทุกส่วนราชการ 

๖ -การฝึกทดลองการปฏิบัติงาน(ส าหรับเจา้หนา้ที่บรรจุใหม่) เจ้าหนา้ที่บรรจุใหม่ - เพื่อทดสอบ

ความสามารถในการ

ท างานเบือ้งตน้ 

บุคคลที่มคีวามรู้

ความสามารถใน

หนา้ที่ 

๗ -การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงาน(ส าหรับเจา้หนา้ที่บรรจุ

ใหม่) 

เจ้าหนา้ที่บรรจุใหม่ - เพื่อให้ มีความรูเ้บือ้งตน้  

 

 


