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ค าน า 

 
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

ฉบับนี้  จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  โดยได้จัดให้มี
การประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด้วง  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็น
ระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง   การส ารวจความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าด้วงได้                
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ไว้ ณ ที่นี้ 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

********************************* 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบ
ใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ    สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่    
จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการ
สร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง   
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ 
เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการน ามา
พัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การ
บริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง   
และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ท าให้รู้

สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน  
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
 
 
 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นิติกร  
สาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

๖. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆส าหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่        
จ านวนประชากร   และภารกิจ     
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง 
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สัง่การ /วางแผน/วนิิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

“ภายในปี ๒๕๖๐  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  จะมีความก้าวหน้ามั่นคงใน
ชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 
 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

********************************* 
 

๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลจอมศรีทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาส     
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ท่าด้วง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ท่าด้วง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ท่าด้วง 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ – 
 

๒.๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
         การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง โดยก าหนดขึ้น
จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากรตลอดจนปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ       
     สุจริตธรรม ท่ีมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๑   ยกย่องบุคลากร / ผู้น ารุ่นใหม่ในการเคลือ่นคุณธรรม 
   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดเกณฑ์ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท างานตามหลัก  
     ธรรมาภิบาล และสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
   กิจกรรมที่ ๒ จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (knowledge Management)  จากผู้น า 
     เหล่านี้ทั้งงานที่ผ่านมาและโครงการที่ด าลังด าเนินการ เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี  
     ให้แก่บุคลากรอ่ืนๆ 
 

  กลยุทธ์ที ่๑.๒   สร้างองค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity) 
   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิศรีเป็นเกณฑ์ 
     ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
   กิจกรรมที่ ๒ ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     และธรรมาภิบาลจากส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประมวลเป็นตัวอย่าง  
     และน ามาศึกษา และประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๓   ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดมาตรฐาน และแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น 
     แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
 

  กลยุทธ์ที ่๒.๑   ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
   กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จาก 
     พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทาน 
     ให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ 
     ความเข้าใจดังกล่าว 
   กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตร 
     เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักสูตรส าหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 



- ๑๒ – 
 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๒   ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับ แก่บุคลากรทุกระดับ 
 

   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) 
     เพ่ือให้ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้น 
     การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียวแต่เน้นระบบการมอบหมายงาน 
     การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ 
   กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ 
     โดยเพาะเรื่อง 
     -  กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
     -  ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การมีคุณธรรม 
        จริยธรรม  สามารถตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง  
        ได้อย่างเหมาะสม 
     -  การบริหารความขัดแย้ง และยึดมั่นในอุดมการณ์ 
     -  การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 
   กิจกรรมที่ ๓  พัฒนา บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้  
     การพัฒนาบุคลากร  รุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างความเก่ง  พัฒนาคนดี  
     ที่มีคุณธรรม  และจริยธรรม เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ 
 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๓    สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสาร 
    ด้านธรรมาภิบาล 
   กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     แก่บุคลากรทั้งระบบ 
   กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) 
     ในด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น 
     ในองค์กร 
 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๔   พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากอย่างเข้มข้น 
   กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและปฐมนิเทศ บุคลากรเฉพาะเรื่อง 
     -  ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี 
     -  ระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
     -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
     -  เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 
 
 



- ๑๓ – 
 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๕    ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
    และสู่มาตรฐาน 
   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลกรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
     และสู่มาตรฐานสากล 
  กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
     และสู่มาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๑    ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย  
    โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   กิจกรรมที่ ๑ การน าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการ 
     แต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน  
     โดยให้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
   กิจกรรมที่ ๒ ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา  
     บรรจุ  แต่งตั้ง  โอนย้าย 
 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๒   ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 
   กิจกรรมที่ ๑ จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 
   กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดให้มีการบังคับใช้ และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการ 
     อย่างชัดเจน 
 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๓   ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร 
   กิจกรรมที่ ๑ จัดท าและผลักดันให้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงาน 
     ส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน คุณธรรม  
    จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

  กลยุทธ์ที่ ๔.๑    เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบ 
    ที่เกี่ยวข้อง 
   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วม 
     ในการก าหนดนโยบาย 
   กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงระบบวินัย อุธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower) 



- ๑๔ – 
 

   กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม 
     ในการท างาน 
 

  กลยุทธ์ที่ ๔.๒    เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม 
    สถานการณ์การท างานของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
  กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างเครือข่าย 
     การท างานร่วมกันที่เข้มแข็งท้ังแนวดิ่ง และแนวราบ รวมถึงการสร้าง 
     พลังมวลชนในพื้นท่ีที่เข้มแข็ง 
   กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่างๆ และหน่วยงานอื่น  
     เข้าร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการ 
     ก าหนดนโยบายการวางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและ 
     ตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ 
   กิจกรรมที่ ๓ การให้ผู้น าศาสนา หรือ ศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วม 
     ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 
 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

********************************* 
 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้อง

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



- ๑๕ – 
 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษยส์ัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 



- ๑๖ – 
 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

 
 

ส่วนที ่๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

********************************* 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าด้วง ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให้การศึกษา 

 
 
 
 



- ๑๗ – 
 
                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด้วง นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  เป็นผู้ด าเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 

/แผนภาพ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ – 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท ำงำน 
๑.๒  พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
๑.๓  ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็น 

ปรับปรุง 

๑. กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 

 
 

       

             กำรด ำเนินกำร  โดยอำจด ำเนินกำรเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยรำชกำรอ่ืน หรือว่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินกำร
และเลือกรูปแบบวิธีกำรที่  เหมำะสม เช่น 
 -  กำรปฐมนิเทศ 
 -  กำรสอนงำน  กำรให้ค ำปรึกษำ 

-  กำรสับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 -  กำรฝึกอบรม 
 -  กำรให้ทุนกำรศึกษำ 
 -  กำรดูงำน 
 -  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร/สัมมนำ 
 -  ฯลฯ 

๒. กำรด ำเนินกำร/วิธีด ำเนินกำร 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล 
เพื่อให้ทรำบถึงควำมควำมส ำเร็จ  ควำมรู้
ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน 

๓. กำรติดตำมและประเมินผล 



- ๑๙ – 

วิธีการพัฒนา  
 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

 

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงกำร/หลกัสูตกำรพัฒนำ หลักกำรและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย

คน 
วิธีกำรพัฒนำ งบประมำณ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนนิงำน 

กำรตดิตำม 
กำรประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหาร พนักงานและสมาชิก 
 สภา อบต. ตลอดจนผู้น าชุมชน 

ผู้บริหาร พนักงานสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้น า เข้าใจบทบาทและหน้าที่
ยังไม่เพียงพอ 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆเพื่อน าปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมาให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

๕๐ การศึกษาดูงาน    100,000  ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

2 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหารและพนกังาน 
ส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบลยังเข้าใจระเบียบและการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจน 

ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผา่นมาและ
แนวทางการปฏิบัติที่ถกูต้อง 

2๔ ประชุม             -  ต.ค.๖๑ - ก.ย.6๓ ติดตามการท างาน
ที่ผ่านมา 

3 อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดโดยสถาบันบุคลากรท้องถิ่น 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. 
 
- อบรมหลกัสูตรนักบริหารงานคลัง 
 
- อบรมหลกัสูตรนักบริหารงานชา่ง 
 
- อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ฯ 
 
- อบรมหลักสูตร จพง. การเงิน ฯ 
 
- อบรมหลักสูตรช่าง/นายชา่ง 
 
- หลักสูตร จพง. ธุรการ 
 
- อบรมหลักสูตร จพง.จัดเก็บรายได้ 
 
- อบรมหลักสูตรบุคลากร 
 
- อบรมหลักสูตรนายก  รองนายก ประธานสภา 
เลขาฯ 

  
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของผู้บริหาร สมาชกิสภา 

 
 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการเงินและบัญชี
ของพนักงานส่วนต าบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านกอ่สร้างของ
พนักงานส่วนต าบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการของ
พนักงานส่วนต าบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บรายได้
ของพนักงานส่วนต าบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บรายได้
ของพนักงานส่วนต าบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อ านาจหน้าที ่

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 

 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 
 
การฝึกอบรม 

 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

100,000 

 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

 
 
ทดสอบตามแบบประเมิน 

 
ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนด 

 



- ๒๐ – 
 

ที ่ โครงกำร/หลกัสูตกำรพัฒนำ หลักกำรและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย

คน 
วิธีกำรพัฒนำ งบประมำณ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนนิงำน 

กำรตดิตำม 
กำรประเมินผล 

 - อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกัน 
 
- อบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
 
- อบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อ านาจหน้าที ่
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อ านาจหน้าที ่
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อ านาจหน้าที ่
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

การฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรม 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 
ทดสอบตามแบบ 
 

4  อบรมพนักงานสว่นต าบลและลูกจา้งในสถาบัน
เอกชน 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานอง
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

๒๔ การฝึกอบรม ๑๐๐,000 
 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 

5 
 

 อบรมบุคลากรที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น 
- อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร ์
 
- อบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
- อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน 
 
 
- อบรมมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขัน้พื้นฐาน) 
ของ อปท. 
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อปท. 
- อบรมหลักสูตรก าหนดราคากลางและควบคุม
งานก่อสร้างของ สตง. 

 
 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล. 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ในการควบคุมภายในของพนักงานสว่นต าบล 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล 

 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนางานของ
พนักงานส่วนต าบล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านวินัยของพนักงาน
ส่วนต าบล 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการควบคุมภายใน
งานของพนักงานส่วนต าบล 
 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการผู้ดูแลเด็กของ
พนักงานส่วนต าบล 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านก าหนดราคา
กลางและควบคุมงานกอ่สร้างของ อบต. 

 
 

5 
 

๗ 
 

1 
 
 

๓ 
 

๒ 
 

2 
 

  
 

การฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรม 
 
 

การฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรม 
 

 
 

 ๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 
 

๑๐๐,000 
 

10,000 
 

๑๐๐,000 
 

 

  
 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 
ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 

 

 
 
ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 
 
ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 
ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 

6   - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ -  เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการท างานของ
พนักงานส่วนต าบล 

บุคลากร
ใหม่ 

การปฐมนิเทศงาน
โดยผู้บังคับบัญชา 

-  ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 

7 -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  
อบต.ท่าด้วง 

-  เป็นพัฒนาความรู้และประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนกังานส่วนต าบล 

๒๔ การฝึกอบรม ๑๐๐,000 
 

 ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ทดสอบตามแบบ 

8  - โครงการฝึกอบรม/สัมมนาพนกังานสว่น ต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง(จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

-  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

๒๔ การฝึกอบรม ๑๐๐,000 
 

 ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 



- ๒๑ – 
 

ที ่ โครงกำร/หลกัสูตกำรพัฒนำ หลักกำรและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย

คน 
วิธีกำรพัฒนำ งบประมำณ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนนิงำน 

กำรตดิตำม 
กำรประเมินผล 

9 - โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร  -  เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ประสบการณ์และ
ขีดความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึน้ของ
พนักงานส่วนต าบล 

2๔ การศึกษาดูงาน ๑๐๐,000 
 

 ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 

10 - โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตาม
ความจ าเป็นและสถานการณ์ 

-  เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ประสบการณ์และ
ขีดความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึน้ของ
พนักงานส่วนต าบล 

2๔  เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตรหรือ
โครงการ 

ต.ค.๖๑- ก.ย.6๓ 
 

ทดสอบตามแบบ
ที่ก าหนด 

 



- ๒๒ - 

ส่วนที่  ๕ 
การติดตามและประเมนิผล 

********************************* 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าด้วง  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
 ๓.  ผอ.กองช่าง             กรรมการ 
 ๔.  ผอ.กองคลัง             กรรมการ 
 ๕.  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
 ๖.  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีละ  ๑  ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงทราบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  จะจัดให้มีการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลท่าด้วง  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  
  ๑.  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง       
  ๒.  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา        
  ๓.  การขอรับทราบผลการประเมินผลจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ใน
กรณีท่ี อบต.ท่าด้วง  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็นต้น 

บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัด
เพชรบูรณ์  ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน   
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ท่ี  ๓๒   / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
………………………...............………………….. 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ได้จัดท าจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร    เพ่ือเป็นการวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
เทคโนโลยีตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม   
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร  เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น   นั้น 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าด้วง และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการรวมถึงการด าเนินงานต่างๆ  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง   ๓     ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ดังนี้ 
 

 ๑.  นายอดุลย์   ปริญญาศรีเศวต นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.  นายปฏิพัทธ์  ม่วงน้อยเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.  นายวิมล      กันกิม  รองนายก อบต.       กรรมการ 
 ๔.  นางสายสงวน   พรหมรักษา รองนายก อบต.       กรรมการ 
 ๕.  นายไพโรจน์    มุทาวัน  ผอ.กองช่าง          กรรมการ 
 ๖.  นางรุ่งนภา      โสประดิษฐ ผอ.กองคลัง       กรรมการ 
 ๗.  นายเด่น    วิทยา  หัวหน้าส านักปลัด        กรรมการ 
 ๘.  จ่าเอกนาวี     แก้วเหลี่ยม นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง   ณ   วันที่    ๒๕    เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

 

( นายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

 



บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่    ๒๖   เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑   นายอดุลย์   ปริญญาศรีเศวต   ประธานกรรมการ  
๒   นายปฏิพัทธ์   ม่วงน้อยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ  
๓   นางวิมล  กันกิม   กรรมการ  
๔   นางสายสงวน   พรหมรักษา   กรรมการ  
๕   นายไพโรจน์   มุทาวัน   กรรมการ  
๖   นางรุ่งนภา   โสประดิษฐ   กรรมการ  
๗   นายเด่น    วิทยา   กรรมการ   
๘   จ่าเอกนาวี   แก้วเหลี่ยม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่    ๒๖   เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

 
ผู้มาประชุม 
   ๑.  นายอดุลย์   ปริญญาศรีเศวต ต าแหน่ง   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายปฏิพัทธ์   ม่วงน้อยเจริญ ต าแหน่ง   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.  นายวิมล  กันกิม  ต าแหน่ง   กรรมการ 
   ๔.  นางสายสงวน   พรหมรักษา ต าแหน่ง   กรรมการ 
   ๕.  นายไพโรจน์   มุทาวัน  ต าแหน่ง   กรรมการ 
   ๖.  นางรุ่งนภา   โสประดิษฐ  ต าแหน่ง   กรรมการ 
   ๗.  นายเด่น      วิทยา  ต าแหน่ง   กรรมการ 
   ๘.  จ่าเอกนาวี    แก้วเหลี่ยม ต าแหน่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐   น. 
   (เมื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ในที่ประชุมแล้วประธานจึงได้เปิดการประชุม) 

ระเบียบวาระการประชุมที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่  ๓ เรื่อง  พิจารณา 
    การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง   ประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓   
ประธาน    วันนี้จะเป็นการประชุมในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลท่าด้วง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  เพ่ือใช้ในการพัฒนา
    บุคลากรในหน่วยงานของเรา  โดยในการจัดท าแผนครั้งนี้ขอให้ปลัด ฯ 
    ด าเนินชี้แจงการรายละเอียดต่างๆ 
 
           / ปลัด อบต. ... 



- ๒- 
 

ปลัด  อบต.   ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
    เพชรบูรณ์    เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของ 
    องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับ 
    บัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและ จริยธรรม  อันจะท า 
    ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับ 
    บัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน  ได้แก่ 
     (๑.)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  
     (๒.)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
     (๓.)  ด้านคุณสมบัติ 
     (๔.)  ด้านศีลธรรมคุณธรรมและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากร  
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ได้มุ่งเน้น 
    ให้บุคลากรในสังกัดเป็นบุคคลที่มีความรู้อย่างเต็มเปี่ยมในการปฏิบัติงาน 
    เพ่ือตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 
      “  ขยัน  จริงใจ   รักความก้าวหน้า   พัฒนาตนเอง ” 

    วัตถุประสงค์ 
    ๑.  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
    ของบุคลากรอบต.ท่าด้วง  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่าง 
    มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ 
    อบต.ท่าด้วง 
    ๓.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 
    ของ อบต.ท่าด้วง 

    เป้าหมาย 
    ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
      อันประกอบไปด้วยพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทุกคน 
 

 

          / ได้รับการพัฒนา ... 



- ๓ - 

    ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม 
    ในการปฏิบัติงานทุกคน 
    ๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
    ทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรม 
    ในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
    เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
    บ้านเมืองที่ดี  

ประธาน    งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรนั้นเราได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
    ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
ปลัด อบต.     หลักสูตรการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ก าหนดหลักสูตร 
    การพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่ง 
    หลักสูตร ดังนี้ 
     ๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
     ๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
     ๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
     ๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
     ๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

      วิธีการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงจะด าเนินการเอง 
    เช่น  การประชุมประจ าเดือนผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล  การปฐมนิเทศ 
    พนักงานใหม่  การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความ 
    รับผิดชอบ  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญา 
    ตรี-โท  เป็นต้น  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  จะด าเนินงาน 
    ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและร่วมกับเอกชน  เช่นส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
    สัมมนา / ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ 
ประธาน    นอกจากวิธีนี้แล้วในที่ประชุมมีท่านใดที่เห็นแตกต่างไปจากนี้บ้าง  หรือต้องการ 
    เสนอเพ่ิมเติมได้ครับ (ไม่มี )  หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอันว่าเห็นชอบตามนี้ 
ที่ประชุม   เห็นชอบ 

           / ประธาน ... 



- ๔ -  

ประธาน    การติดตามและประเมินผล  จะจัดให้มีการตรวจสอบ   ติดตามและ 
    ประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท่าด้วง  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ 
    ของการพัฒนา    ความรู้ความสามารถในการ  ปฏิบัติงานและ โดยใช้วิธีการ 
    ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้      
     ๑.  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง   
     ๒.  การสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพ่ือน 
          ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา  
     ๓.  การขอรับทราบผลการประเมินผลจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็น 
           ผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่ อบต.ท่าด้วง   ส่งบุคลากร 
           เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็นต้น
     ๔.  การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างที่จัดขึ้นเอง    
          อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง     
     ๕.  การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
          อย่างน้อยปีละ  ๓  ครั้ง  
     ๖.  การศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น   อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
     ๗.  การให้ทุนการศึกษา อย่างน้อยปีละ  ๒  คน   
     ๘.  การประชุมพนักงาน   อย่างน้อยเดือนละ  ๒  ครั้ง  
จ่าเอกนาว ี แก้วเหลี่ยม    กรรมการ/ ผู้ชว่ยเลขานุการ    ขอชีแ้จงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
     (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓)    
    การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓) นั้น 
  จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –    
   ๒๕๖๓)  และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนัน้เพื่อให้การ 
   พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง  จึงร่างโครงการ 
   ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร   ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   

   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร   โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     ๑.  อบรมสัมมนาผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนผู้น าชุมชน 
    ๒.  ประชุมประจ าเดือนผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 
    ๓.  อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสถาบัน 
          บุคลากรท้องถิ่น 
      - อบรมหลักสูตร ปลัด อบต. 
      - อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     - อบรมหลักสูตร จพง. การเงิน ฯ 
      - อบรมหลักสูตรช่าง/นายช่าง 
     - หลักสูตร จพง. ธุรการ 



- ๕ -  

     - อบรมหลักสูตร จพง.จัดเก็บรายได้ 
      - อบรมหลักสูตรนายก  รองนายก ประธานสภา เลขาฯ 
     ๔.  อบรมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในสถาบันเอกชน 
     ๕.  อบรมบุคลากรที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
          และหน่วยงานอื่น 
      - อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 
      - อบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      - อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน 
      - อบรมมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้ันพ้ืนฐาน) ของ อปท. 
      - อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
      - อบรมหลักสูตรก าหนดราคากลางและควบคุมงานก่อสร้างของ สตง. 
      ๖.   - การปฐมนิเทศบุคลากร 
      ๗.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  อบต.ท่าด้วง 
      ๘.  โครงการฝึกอบรม/สัมมนาพนักงานส่วน ต าบล ลูกจ้างประจ า 
           และพนักงานจ้าง (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 
      ๙.  โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร 
     ๑๐. โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตามความจ าเป็น 
           และสถานการณ์ 
 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ      
    
ประธาน   หากไม่มีการเสนอให้พิจารณาแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่  
ที่ประชุม   เห็นชอบ         

ระเบียบวาระการประชุมที่  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ       
  
    - ไม่มี - 

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 

      ลงชื่อ  จ่าเอก   นาวี  แก้วเหลี่ยม   ผู้บันทึกการประชุม 
              (นาวี   แก้วเหลี่ยม) 
 

      ลงชื่อ  ปฏิพัทธ์  ม่วงน้อยเจริญ    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                     (นายปฏิพัทธ์   ม่วงน้อยเจริญ) 


