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  ด้วยภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงและการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของส่วนราชการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในทางระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิค
ทักษะที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ ในการปฏิบัติงาน ก็ยากที่จะ
บริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรและประชาชนผู้มารับบริการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสงได้วิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  1)  การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
   จุดแข็ง 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่และภูมิล าเนาใกล้เคียงกับ อบต. 
- มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี 
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
- เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
- มีประสบการณ์ในการท างานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 
จุดอ่อน 
- บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และภารกิจของ อบต. 
- ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
- มีภาระหนี้สิน 
- ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ 

2) การวิเคราะห์ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง 
- บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 
- บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

มากกว่าที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
จุดอ่อน 
- การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี 
- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง ท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 
3) การวิเคราะห์องค์กร 

จุดแข็ง 
- บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
- บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ โดยได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในระดับปริญญาตรี/

ปริญญาโทเพ่ิมมากข้ึน             
 
 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของ
บุคลากรเพื่อการพัฒนา 
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- มีความคุ้นเคยกันระหว่างพนักงานส่วนต าบลด้วยกัน และระหว่างชุมชน      
จดุอ่อน 
- มีภาระหนี้สินท าให้ท างานได้ไม่เต็มที่ หรือขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
- มีงบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวนประชากร และภารกิจ 
- มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน                

การด าเนินการตามระเบียบ หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนเป็นไปได้ยาก          
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  
- มีพ้ืนที่ในการพัฒนากว้าง มีปัญหามาก ท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ

หรือไม่มี 
- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี หรือไม่

เพียงพอ 
ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  

Human Development Planning 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคน      
มีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้
ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร    
ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลยอมรับใน
ผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน  
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  ด้วยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล สภาพปัญหาและความต้อง
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์
ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและ
หน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนต าบล    ลงวันที่  
9  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  หมวด 12 การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ 
3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ 266  การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการ
เองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีเหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็น
ในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ อยู่ใต้
บังคับบัญชาเอง จากผลการส ารวจข้อมูลสามารถสรุปได ้ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด....44......คน จากทั้งหมด......3.......ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 
100) มีการกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์  และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนต าบล จ านวน.......13........คนคิดเป็นร้อยละ...
29.55.... เป็นพนักงานครจู านวน.......9........คนคิดเป็นร้อยละ...20.45....  ลูกจ้างประจ าจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ ....2.27..... และพนักงานจ้างจ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ....47.73........ 
  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ.... 29.55.......ระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ.....56.82.......และระดับต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ.....13.63.......... 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานพบว่าร้อยละ..9.09.....อายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ
..15.15...มีอายุงานระหว่าง.....6 - 10.....ปี  ร้อยละ...42.42......มีอายุงานระหว่าง  16-20  ปี  ร้อยละ 
18.19 มีอายุงานมากกว่า 20 ปี 
 
ผลวิเคราะห์สภาพปัญหา 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 80 ระบุปัญหา คือ งบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ  
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 15 ระบุปัญหา คือ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ระบบการ  
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 5 ระบุปัญหา คือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
บริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นกับส่วนราชการอ่ืน 
 
 

รายการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความตอ้งการของ
บุคลากรในการแนวทางในการพัฒนา 
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ผลวิเคราะห์หลักสูตรความต้องการของบุคลากร   
  หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ล าดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 84.85 
2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 78.79 
3 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง 72.73 
4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 45.45 
5 หลักสูตรด้านการบริหาร 45.45 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  - ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ......70.45.....พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 2 วัน 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ......20.46.....พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 3 วัน   
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ......9.09.....พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีระยะเวลา
การฝึกอบรม จ านวน 1 วัน   
 
สถานที่ฝึกอบรม 

- ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ......79.55.....พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

- ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ......20.45.....พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมต่างจังหวัด 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จะเป็น
ข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ทุกระดับ  เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือน าข้อมูลที่เป็นจริงมา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผลการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องเมือเก็บข้อมูล 

แบบส ารวจข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2564 

………………………………………… 
 

วัตถุประสงค์ 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ทั้งนี้จะได้น าไป
เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 
2565 ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
๑.๑ ชื่อ- นามสกุล............................................................................  ต าแหน่ง................................. ................ 
 สังกัด............................................................................ กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน...... ........................................ 
 อายุ............... ป ี อายุราชการ................... ปี    วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................... ......... 
 

๑.๒ สถานภาพการรับราชการ 
 (  ) พนักงานส่วนต าบล  (  ) ลูกจ้างประจ า 
 (  ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (  ) พนักงานจ้างทั่วไป 
 

๑.3 สภาพปัญหาในการพัฒนาองค์ความรู้ 
 

1. .......................................................................................................................... .....................................  

2. .................................................................................................................................................. ............. 

๓. ................................................................................................................ ...............................................
  

 
ตอนที่ ๒   ความต้องการในการฝึกอบรม  
  

ล าดับ หลักสูตร 
หลักสูตรที่มีความต้องการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ     
2 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง     
3 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม     
4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ     
5 หลักสูตรด้านการบริหาร     

    
 



-2- 
 
๒.1 ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด 

   O จ านวน 1 วัน         O จ านวน 2 วัน         O จ านวน 3 วัน         O จ านวน 4 วัน 

2.2 สถานที่ฝึกอบรม 

   O ในจังหวัดนครศรีธรรมราช O ต่างจังหวัด 

2.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
๒.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
 

ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

*กรุณาส่งคืน 
*งานการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 


