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องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
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ค าน า 

 การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือท าให้บุคลากรใน
หน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
เป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายองค์กร น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้านการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้ทราบและถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.  หลักการและเหตุผล 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลทะเมนชัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดได้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่  พัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้
ได้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  ๕ ด้าน  ได้แก่ 
 (๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกันการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบ
กฎหมายนโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 

(๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่  ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด  โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานด้านช่าง 

(๓)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชนเช่น  ในเรื่องการ
วางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 

(๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(๕)  ด้านศีลธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เช่นจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  2565  
ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมจริยธรรม  ของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  
ในการปฏิบัติงานราชการและบริหารประชาชนได้อย่างมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทะเมนชัย 
 ๓.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อันประกอบด้วย  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา  การเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ื อบริหาร
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 



 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  การเตรียมการและการวางแผน 
  ๑)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  ๓)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ๔.๒  การด าเนินการพัฒนา 
  ๑)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นม า
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนา
ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้   การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดู
งาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเป็นต้น 
  ๒)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน  
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 ๔.๓  การติดตามและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการ
ประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 
 

 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท ำงำน 
๑.๒  พิจำรณำเหตผุลและควำมจ ำเป็น 
๑.๓  ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็น 

๑.  การเตรียมการและการ
วางแผน 

 

 

 

กำรด ำเนินกำร โดยอำจด ำเนินกำรเอง หรือร่วมกับ
หน่วยงำนรำชกำรอื่น  หรือว่ำงจ้ำงเอกชนด ำเนินกำร
และเลือกรูปแบบวิธีกำรที่เหมำะสม  เช่น 

- กำรปฐมนิเทศ 

- กำรสอนงำนกำรให้ค ำปรึกษำ 

- กำรสับเปลี่ยนหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ 

- กรฝึกอบรม 

- กำรให้ทุนกำรศึกษำ 

- กำรดูงำน 

- กำรประชุมเชิงปฏิบัต ิ

- ฯลฯ 

๒.  การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
 

 จัดให้มีระบบตรวจสอบ  ติดตำมและ
ประเมินผลเพื่อให้ทรำบถึงควำมส ำเร็จ  ควำมรู้
ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน 

๓.  การติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุงแผน 



 
5. การวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของบุคลากร 

5.1 สภาพทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได ้รับการประกาศ จัดตั้งเป็นหน่วยงานปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 15 ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จ ังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอล าปลายมาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  ๑๓.๕  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 43.75 
ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ตั้งอยู่ที่สาธารณะประโยชน์  มีเนื้อที่  จ านวน  10  ไร่  
หรือ 4,000 ตารางวา โดยแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
    หมู่ที่  4   บ้านหนองม่วง  หมู่ที่  6  บ้านบริหารชนบท 
  หมู่ที่  8  บ้านหนองไทร  หมู่ที่  9  บ้านหนองบัว 

หมูท่ี่  10 บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่  11 บ้านหนองน้ าขุ่น 
หมู่ที่  12 บ้านบุตาริด  หมู่ที่  15 บ้านหนองม่วงใต้ 
หมู่ที่  16 บ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่  17 บ้านใหม่อัมพวัน 

โดยมีอาณาเขตดังนี้  
ทิศเหนือ   ติดต าบลตลาดโพธิ ์ ต าบลบโุพธิ ์ ต าบลเมืองแฝก อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   
ทิศใต้    ติดต าบลแสลงพัน  ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรมัย์ 
ทิศตะวันออก   ติดต าบลหนองตาด  ต าบลพระครู  อ าเภอเมือง  จังหวดับุรีรมัย์ 

ทิศตะวันตก   ติดต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวดับุรีรมัย์ 
 พ้ืนที่ของต าบลทะเมนชัย  ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นที่ราบ  ซึ่งพ้ืนที่ทางด้านตะวันออกจะมีความสูงมากกว่า
ทางด้านตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากด้านตะวันออกมายังด้านตะวันตก พ้ืนที่ภายในเขตต าบลทะเมนชัย  ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน แห่งชาติ  แต่จะมีเพียงที่สาธารณะประโยชน์ในบางพ้ืนที่  
คือบ้านหนองม่วงน้อย  บ้านหนองม่วงใต้ บ้านหนองไทร 
 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบ
มรสุมเขตร้อน ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนนี้ แบ่งได้ ๓ ฤด ู

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากร่องอากาศต่ าจากพายุโซนร้อนท าให้มี
อากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายน - มกราคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาก 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดอืน กุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม  ซึ่งจะมีอากาศร้อนและ  อบอ้าว  

จ านวนประชากรในพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 5,433 คน แยกเป็น ชาย 2,674 คน  หญิง 2,759 คน 
 โครงสร้างการบริหารงาน 
  ฝ่ายการเมือง 

คณะผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันด ารงต าแหน่ง 
1. นายทองอยู่  อินทรก าแหง นายก อบต.ทะเมนชัย 28 พฤศจิกายน 2564 
2. นายอ าพล  พรมน้อย รองนายก อบต.ทะเมนชัย 14  มกราคม  2565 
3. นายเรียน  แสนรัมย์ รองนายก อบต.ทะเมนชัย 14  มกราคม  2565 
4. นายชัยศิลป์  มีศรี เลขานุการ นายก อบต.ทะเมนชัย 14  มกราคม  2565 

 



   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันด ารงต าแหน่ง 
1. นายแสงเพ็ชร์ เชือบรัมย์ ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 28 พฤศจิกายน 2564 
2. นายประชิด  แซงรัมย์ รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 28 พฤศจิกายน 2564 
3. นางวิภาวรรณ  วันจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 28 พฤศจิกายน 2564 
4. นายคล้าย  ประจันกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8 28 พฤศจิกายน 2564 
5. นายสมพร  พูนนอก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 28 พฤศจิกายน 2564 
6. นายสมบัติ  ทราบรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 28 พฤศจิกายน 2564 
7. นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 28 พฤศจิกายน 2564 
8. นายทองด า  ผักชุมแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 28 พฤศจิกายน 2564 
9. นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 28 พฤศจิกายน 2564 

10. นายสวรรค์  ดีรับรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 28 พฤศจิกายน 2564 
 

  ฝ่ายข้าราชการประจ า 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   จ านวน  28 คน  โดยแบ่งเป็น 
  1. พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  18  คน 
  2. ลูกจ้างประจ า    จ านวน    1  คน 
  3. พนักงานจ้าง    จ านวน    9  คน 
6. วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับแผน
อัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
ให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้วิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ 
SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจุดแข็ง – จุดอ่อน
ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กรด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามภารกิจหน้าที่ เกิดการบูรณาการและความเป็น
เอกภาพในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์จุด
แข็ง – จุดอ่อนขององค์กร เพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 1. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในองค์กรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ อีกทั้งยังให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
และเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งยังได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร และ
การยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 



 4. มีช่องทางส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
 จุดอ่อน 
 1. บุคลากรบางส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบและความกระตือรือร้น
ในการท างาน 
 2. บุคลากรในองค์กรน้อยไม่เพียงพอกับงาน ท าให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังไม่ค่อยบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3. บุคลากรในองค์กรบางส่วนยังไม่ทราบบทบาทของตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 4. ในองค์กรยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ 
 โอกาส 
 1. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นบางส่วน 
 3. รัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย 
 4. แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
 อุปสรรค 
 1. กฎ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 
 2. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน 
 3. การกระจายอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลขาดความชัดเจน ท าให้บุคลากรในหน่วยงานขาดการประสานและ
ความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอน 
 4. รายได้ไม่เพียงพอต่อการบริการที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตธรรมที่มี
ศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน า และข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น 
 กลยุทธ์ที่  2 .5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมา     
ภิบาล  
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 



 กลยุทธ์ที่ 4.1 เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานการณ์การท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล        
ทะเมนชัย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้ส ารวจข้อมูลจากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะน าข้อมูลดังกล่าวมา
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายต าแหน่ง โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากรจ านวน 25 ราย จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.28 ของบุคลากรทั้งหมด ดังนี้ 
  หลกัสูตร/แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 1. การพัฒนาความช านาญการ 
 1.1 จัดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้เข้ารับการศึกษาอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแต่โอกาส 
 1.2 เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหา
ความรู้และจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 
 1.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 2. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน (ถ้ามี) 
 2.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ภายใต้การสอนงานโดย
บุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 
 2.2 การปฐมนิเทศ แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
 3. มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
 3.1 จัดโครงการส่งเสริมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น และมีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือมอบรางวัลพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีการประกาศเกียรติคุณ
หรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
 - ความขยันในการปฏิบัติงานราชการ 
 - มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 - มีคุณธรรมจริยธรรมในการท างานเป็นขวัญใจองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - การมีส่วนร่วมในการท างาน อุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
 3.2 จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น    
9. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
 9.๑  หลักสูตรการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้ 

๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๓)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 



๕)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
๖)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

9.๒  วิธีการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่การสอนงานโดย

ผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  และการศึกษาดูงานเป็นต้น นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆและด าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น  
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม  เช่น  การเชิญเป็นวิทยาการ
บรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้  ดังนี้  คือ 

๑)  การปฐมนิเทศ 
๒)  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
๓)  การอบหมายงาน / การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔)  การฝึกอบรม 
๕)  การให้ทุนการศึกษา 
๖)  การดูงาน 
๗)  การประชิมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 

10. การติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑)  การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ  ก่อน – หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภายหลังจาก
การได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
 ๒)  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างานเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้า
รับการพัฒนา 
 ๓)  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา  เช่น  ในกรณีท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
 
 
 



 
11.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ อบต.และ
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

-  พนักงาน/ลูกจ้างที่
บรรจุแต่งตั้งใหม ่

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -พนักงานท่ีบรรจุใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิงานไดด้ี
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานบริหารทั่วไป
ส านักปลดั อบต. 

๒   โครงการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรม -เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/
ลูกจ้างประจ า 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -บุคลากรมคีุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกตสิุข 

งานบริหารทั่วไป
ส านักปลดั อบต. 

๓   โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

-เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-คณะผูบ้ริหาร 
-ส.อบต./ก านัน/ผญบ. 
-พนักงานส่วนต าบล 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการท างานใน
องค์กรได้อย่างด ี

งานบริหารทั่วไป
ส านักปลดั อบต. 

๔   โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร(จัด
โดยหน่วยงานภายนอก) 

-เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-พัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหาร 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -มีความรู้และวิสยัทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

๕   โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนกังาน
จ้าง (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-เพือ่พัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

-พนักงาน/ลูกจ้างใน
หน่วยงานทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -มีความรู้และปฏบิัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 



 
11.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6   โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ปฐมวัย 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการศึกษา 

-บุคลากรในสังกัด เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจทักษะและประสับ
การณ์ในการจัดการด้าน
การศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

7   โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
พนักงานกองคลัง 

-เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและดูงาน
เทศบาล/อบต.ต้นแบบ 

-บุคลากรในสังกัดกอง
ทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
 

8 โครงการพัฒนาศกัยภาพและศึกษาดู
งานของบุคลากรในสังกัดส านักปลดั 

ทักษะและขีด
ความสามารถในการก
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั ทุกคน เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
และประสบการณ์ต่างๆและ
สามารถน ามาพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานบริหารทั่วไป
ส านักปลดั อบต. 

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน
ด้านการจดัเก็บภาษ ี

-เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 

-บุคลากรในสังกัดฝ่าย
พัฒนารายได้ กองคลัง 

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -พนักงานได้รับความรู้และ 
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย 

งานจดัเก็บรายได ้
กองคลัง 

๑0 โครงการศึกษาดูงานระบบบญัชีและ
งานพัสด ุ

-เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และทักษะในการ
ด าเนินงาน 

บุคลากรในสังกัดฝ่าย
การเงินและบัญชี กอง
คลัง 

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ ๒๕65 -พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคณุภาพ 

งานการเงินและบญัชี
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



11.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง
สวัสดิการสังคม 

-เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ส่วนสวัสดิการสังคมให้มี
การพัฒนาด้านการพัฒนา
ทักษะความสามารถในการ
ช่วยเหลือสังคม 

พนักงาน/เจ้าหน้าที่
กองสวัสดิการสังคม
หรือผู้รบัผิดชอบ 

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ ๒๕65 พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้
ทักษะในการช่วยเหลือสังคม
มากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

12 โครงการอื่นๆทีส่ามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ ์

  เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕65  งานบริหารทั่วไป
ส านักปลดั อบต. 

 
หมายเหตุ  : บางโครงการหรือบางหลักสูตรอาจบูรณาการจัดท าร่วมกันได้ในแต่ละส่วนราชการ  เช่น  โครงการอบรมหรือโครงการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


