
 
 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ปงบประมาณ  ๒๕63 

 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย 
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

 
 



 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทะเมนชัย  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ไดกําหนดไดผูบังคับบัญชามีหนาที่  พัฒนาผูไดบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสทิธิภาพ  ในการพัฒนาผู
ไดบังคบับัญชานั้น  ตองพัฒนาทั้ง  ๕ ดาน  ไดแก 
 (๑)  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูที่เก่ียวของกันการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เชน  ระเบียบ
กฎหมายนโยบายสําคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสรางของงานนโยบายตางๆ  เปนตน 

(๒)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก  ความรูความสามารถการปฏิบัติงานของ
ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด  โดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด  งานดานชาง 

(๓)  ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชนเชน  ในเรื่องการ
วางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เปนตน 

(๔)  ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกที่ดี  สงเสรมิใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนได
อยางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เชน  มนุษยสัมพันธการทํางาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสราง
สุขภาพอนามัย  เปนตน 

(๕)  ดานศีลธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เชนจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอยางมีความสุขเพื่อให
สอดคลองกับแนวทางดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียมจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  2551  
ขึ้น  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารอีกทั้งยังเปนการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมจริยธรรม  ของบุคลากร  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  
ในการปฏิบัติงานราชการและบริหารประชาชนไดอยางมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.  วัตถุประสงค 
 ๑.  เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากร  องคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ในการปฏิบัติงานราชการและบรกิารประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทะ
เมนชัย 
 ๓.  เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการดาํเนินงานพัฒนาบุคลากร  ขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย 

๓.  เปาหมาย 
 ๓.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ  
 บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อันประกอบดวย  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจางทุกคน  ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

๓.๒  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทกุคน  ที่ไดเขารับการพัฒนา  การเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือบริหาร
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 



 

๔.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ๔.๑  การเตรียมการและการวางแผน 
  ๑)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒)  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชาแต
ละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง  จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว 
  ๓)  กําหนดประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมจริยธรรม 
 ๔.๒  การดําเนินการพฒันา 
  ๑)  การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว  ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมา
พิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเร่ืองที่ผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนาไดแก การคัดเลือกกลุม
บุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรอืวิธีการพัฒนา
ไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เชน  การใหความรู  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ  การฝกอบรม  การดู
งาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเปนตน 
  ๒)  วิธีการพัฒนาผูใตบังคบับัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาไดหลายอยาง  โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับหนวยราชการอ่ืน  
หรอืวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 
 ๔.๓  การติดตามและประเมินผล 
  ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนาเม่ือผานการ
ประเมินผลแลว  ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เริ่มตน 

 

 

 

๑.๑  แตงตั้งคณะทํางาน 

๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 

๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเปน 

๑.  การเตรียมการและการ

 
 
 
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับ

หนวยงานราชการอ่ืน  หรือวางจางเอกชนดําเนินการ

และเลือกรปูแบบวิธีการที่เหมาะสม  เชน 

- การปฐมนิเทศ 

- การสอนงานการใหคําปรึกษา 

- การสับเปล่ียนหนาที่ความรับผิดชอบ 

- กรฝกอบรม 

- การใหทุนการศึกษา 

- การดูงาน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติ 

- ฯลฯ 

๒.  การดําเนินการ/วิธีดําเนนิการ 

 
 
 

 จัดใหมีระบบตรวจสอบ  ติดตามและ

ประเมินผลเพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ  ความรู

ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓.  การติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุงแผน 



 
๕.  หลักสูตรและวิธีการพฒันา 
 ๕.๑  หลักสูตรการพัฒนา 
  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนง
ตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังน้ี 

๑)  หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒)  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีที่รับผิดชอบ 
๓)  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
๔)  หลักสูตรดานการบริหาร 
๕)  หลักสูตรดานการบริหาร 
๖)  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

๕.๒  วิธีการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยจะดําเนินการเอง  เชน  การปฐมนิเทศพนักงานใหมการสอนงานโดย

ผูบังคบับัญชา  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ  การฝกอบรม  และการศึกษาดูงานเปนตน นอกจากนี้
องคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม  จะดําเนินงานรวมกับสวนราชการอื่นๆและดําเนินการรวมกับเอกชน  เชน  สง
บุคลากรเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ที่หนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเปนผูดําเนินการ  หรือ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยเปนผูดําเนินการและเชิญหนวยงานอ่ืนเขารวม  เชน  การเชิญเปนวิทยาการ
บรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได  ดังนี้  คือ 

๑)  การปฐมนิเทศ 
๒)  การสอนงาน  การใหคาํปรึกษา 
๓)  การอบหมายงาน / การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 
๔)  การฝกอบรม 
๕)  การใหทุนการศึกษา 
๖)  การดูงาน 
๗)  การประชิมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 

๖.  การติดตามและประเมินผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จะจัดใหมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา  โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑)  การใชแบบสอบถาม / แบบทดสอบ  กอน – หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมนิผลภายหลังจาก
การไดรบัการพัฒนาไปไดระยะเวลาหนึ่ง 
 ๒)  การสัมภาษณผูที่เก่ียวของเชน  ผูบังคบับัญชา  หัวหนางานเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  ของผูเขา
รับการพัฒนา 
 ๓)  การขอรบัทราบผลการประเมินจากหนวยงานอ่ืนที่เปนผูดําเนินการพัฒนา  เชน  ในกรณีที่องคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด 
 
 
 
 



 
๗.  บัญชกีารดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕63 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพ่ือเสริมสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ อบต.และ
บทบาทหนาที่ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

-  พนักงาน/ลูกจางท่ี
บรรจุแตงต้ังใหม 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ
หลักสูตรหรือ
โครงการ 

ปงบประมาณ ๒๕63 -พนักงานที่บรรจุใหมมีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติงานไดดี
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานบริหารท่ัวไป
สํานักปลัด อบต. 

๒  โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม -เพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจาง/
ลูกจางประจํา 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ
หลักสูตรหรือ
โครงการ 

ปงบประมาณ ๒๕63 -บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนและดําเนิน
ชีวิตไดอยางปกติสุข 

งานบริหารท่ัวไป
สํานักปลัด อบต. 

๓  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

-เพ่ือนําความรูที่ไดมา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 

-คณะผูบริหาร 
-ส.อบต./กํานัน/ผญบ. 
-พนักงานสวนตําบล 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ
โครงการ 

ปงบประมาณ ๒๕63 -ผูเขารวมโครงการนําความรูท่ี
ไดรับมาใชในการทํางานใน
องคกรไดอยางดี 

งานบริหารท่ัวไป
สํานักปลัด อบต. 

๔  โครงการสัมมนา/ฝกอบรม ผูบริหาร(จัด
โดยหนวยงานภายนอก) 

-เพ่ือนําความรูที่ไดมา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 

-พัฒนาความรูและ
วสัิยทัศนในการทํางาน
ของผูบริหาร 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ ๒๕63 -มีความรูและวิสัยทัศนในการ
ทํางานเพ่ิมมากขึ้น 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานภายนอกที่
ดําเนินการ 

๕  โครงการสัมมนา/ฝกอบรมพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง (จัดโดยหนวยงานภายนอก) 

-เพ่ือพัฒนาความรูและการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่

-พนักงาน/ลูกจางใน
หนวยงานทุกคน 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ ๒๕63 -มีความรูและปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานภายนอกที่
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 



 
๗.  บญัชีการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕63  (ตอ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรบั 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6   โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ปฐมวัย 

-เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะ ประสบการณใน
การบริหารจัดการศึกษา 

-บุคลากรในสังกัด เปนไปตามรายจาย
ของแตละหลักสูตร
หรอืโครงการ 

ปงบประมาณ ๒๕63 -ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจทักษะและประสับ
การณในการจัดการดาน
การศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

7   โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
พนักงานกองคลัง 

-เพ่ือประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานและดูงาน
เทศบาล/อบต.ตนแบบ 

-บุคลากรในสังกัดกอง
ทุกคน 

เปนไปตามรายจาย
ของแตละหลักสูตร
หรอืโครงการ 

ปงบประมาณ ๒๕63 -ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานของบุคลากรในสังกัดสํานักปลัด 

ทักษะและขีด
ความสามารถในการก
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด ทุกคน เปนไปตามรายจาย
ของแตละหลักสูตร
หรอืโครงการ 

ปงบประมาณ ๒๕63 -ผูเขารวมโครงการไดรับความรู
และประสบการณตางๆและ
สามารถนํามาพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัด อบต. 

9 โครงการฝกอบรมใหความรูพนักงาน
ดานการจัดเก็บภาษ ี

-เพ่ือเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษ ี

-บุคลากรในสังกัดฝาย
พัฒนารายได กองคลัง 

เปนไปตามรายจาย
ของแตละหลักสูตร 

ปงบประมาณ ๒๕63 -พนักงานไดรับความรูและ 
สามารถจัดเก็บภาษีไดตาม
เปาหมาย 

งานจัดเก็บรายได 
กองคลัง 

๑0 โครงการศึกษาดูงานระบบบัญชีและ
งานพัสดุ 

-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
และทักษะในการ
ดําเนินงาน 

บุคลากรในสังกัดฝาย
การเงินและบัญชี กอง
คลัง 

เปนไปตามรายจาย
ของแตละหลักสูตร 

ปงบประมาณ ๒๕63 -พนักงานมีความรูความเขาใจ
และสามารถนําประสบการณท่ี
ไดมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคณุภาพ 

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



๗.  บญัชีการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕63  (ตอ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง
สวัสดิการสังคม 

-เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สวนสวัสดิการสังคมใหมี
การพัฒนาดานการพัฒนา
ทักษะความสามารถในการ
ชวยเหลือสังคม 

พนักงาน/เจาหนาที่
กองสวัสดิการสังคม
หรอืผูรับผิดชอบ 

เปนไปตามรายจาย
ของแตละหลักสูตร 

ปงบประมาณ ๒๕63 พนักงาน/เจาหนาที่ที่มีความรู
ทักษะในการชวยเหลือสังคม
มากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

12 โครงการอ่ืนๆที่สามารถกําหนด
ภายหลังตามความจําเปนและ
สถานการณ 

  เปนไปตามรายจาย
ของแตละหลักสูตร
หรอืโครงการ 

ปงบประมาณ ๒๕63  งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัด อบต. 

 
หมายเหตุ  : บางโครงการหรือบางหลักสูตรอาจบูรณาการจัดทํารวมกันไดในแตละสวนราชการ  เชน  โครงการอบรมหรือโครงการศึกษาดูงาน เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


