
 
 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ  ๒๕62 

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 



 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลทะเมนชัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดได้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่  พัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  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  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 

(๓)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชนเช่น  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 าบลท่าเยี่ยมจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  2551  
ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกท้ังยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมจริยธรรม  ของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  
ในการปฏิบัติงานราชการและบริหารประชาชนได้อย่างมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทะ
เมนชัย 
 ๓.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย 

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

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา  การเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริหาร
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 าข้อมูลเหล่านั้นมา
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 
  ให้ผู้บังคับบญัชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการ
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
และเลือกรูปแบบวธิีกำรที่เหมำะสม  เช่น 

- กำรปฐมนิเทศ 

- กำรสอนงำนกำรให้ค ำปรึกษำ 

- กำรสับเปลี่ยนหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ 

- กรฝึกอบรม 

- กำรให้ทุนกำรศึกษำ 

- กำรดูงำน 

- กำรประชุมเชิงปฏิบัต ิ

- ฯลฯ 

๒.  การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
 

 จัดให้มีระบบตรวจสอบ  ติดตำมและ
ประเมินผลเพื่อให้ทรำบถึงควำมส ำเร็จ  ควำมรู้
ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน 

๓.  การติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุงแผน 



 
๕.  หลักสูตรและวิธกีารพัฒนา 
 ๕.๑  หลักสูตรการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้ 

๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๓)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
๖)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๕.๒  วิธีการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่การสอนงานโดย

ผู้บังคบับัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  และการศึกษาดูงานเป็นต้น นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเยี่ยม  จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆและด าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น  ส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม  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 

๖.  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 
 
 
 
 



 
๗.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ อบต.และ
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

-  พนักงาน/ลูกจ้างที่
บรรจุแต่งตั้งใหม ่

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ช่วงเวลาที่บรรจุแต่งตั้ง
ระหว่าง ต.ค. 61 - ก.ย.
62 

-พนักงานท่ีบรรจุใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิงานไดด้ี
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานบริหารทั่วไป
ส านักปลดั อบต. 

๒   โครงการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรม -เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/
ลูกจ้างประจ า 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 -บุคลากรมคีุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกตสิุข 

งานบริหารทั่วไป
ส านักปลดั อบต. 

๓   โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

-เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

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

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
โครงการ 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 -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 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 -มีความรู้และวิสยัทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

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

-เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

-พนักงาน/ลูกจ้างใน
หน่วยงานทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 -มีความรู้และปฏบิัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 



 
๗.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  (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 ๒๕62 -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจทักษะและประสับ
การณ์ในการจัดการด้าน
การศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

7   โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
พนักงานกองคลัง 

-เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและดูงาน
เทศบาล/อบต.ต้นแบบ 

-บุคลากรในสังกัดกอง
ทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕62 -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
 

8 โครงการพัฒนาศกัยภาพและศึกษาดู
งานของบุคลากรในสังกัดส านักปลดั 

ทักษะและขีด
ความสามารถในการก
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั ทุกคน เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕62 -ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
และประสบการณ์ต่างๆและ
สามารถน ามาพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานบริหารทั่วไป
ส านักปลดั อบต. 

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน
ด้านการจดัเก็บภาษ ี

-เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 

-บุคลากรในสังกัดฝ่าย
พัฒนารายได้ กองคลัง 

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ ๒๕62 -พนักงานได้รับความรู้และ 
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย 

งานจัดเก็บรายได ้
กองคลัง 

๑0 โครงการศึกษาดูงานระบบบญัชีและ
งานพัสด ุ

-เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และทักษะในการ
ด าเนินงาน 

บุคลากรในสังกัดฝ่าย
การเงินและบัญชี กอง
คลัง 

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ ๒๕62 -พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคณุภาพ 

งานการเงินและบญัชี
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



๗.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  (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 ๒๕62 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้
ทักษะในการช่วยเหลือสังคม
มากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

12 โครงการอื่นๆทีส่ามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ ์

  เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕62  งานบริหารทั่วไป
ส านักปลดั อบต. 

 
หมายเหตุ  : บางโครงการหรือบางหลักสูตรอาจบูรณาการจัดท าร่วมกันได้ในแต่ละส่วนราชการ  เช่น  โครงการอบรมหรือโครงการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


