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แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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๑2. แนวทางการพฒันาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –  

2566 เพ่ือเป็นการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ตลอดจนข้าราชการ
การเมอืงทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา และมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
โดยไดด้ าเนินการส ารวจความต้องการในฝึกอบรม / พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ ดังนี้ 

 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าม่วง เพ่ือน าผลส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
บุคลากรมากท่ีสุด 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ   21-30 ปี  31-40 ปี   41-50 ปี  51 ปีขึ้นไป 
การศึกษา  มัธยมต้น  มัธยมปลาย   ปวช.  ปวส./ปวท. 
   อนุปริญญา  ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล    พนักงานจ้าง    ผู้บริหาร/สมาชิก  
 
 

ส่วนที่  2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร/วิชา  ที่ต้องการ  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม  ระบุ.............................................................. 
   ระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
   พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 
 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 
         ธันวาคม 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ์ 
         มีนาคม 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 
         สิงหาคม 
         กันยายน 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................. ...................................................................................................  
 
  จากการส ารวจสรุปผลเพื่อน าไปสู่จัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร ดังนี้ (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 28 คน) 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย   จ านวน    7  คน       
    หญิง      จ านวน  14  คน 
อายุ   21-30 ปี  จ านวน   1  คน 
   31-40 ปี  จ านวน   6  คน 
   41-50 ปี  จ านวน  11  คน 
   51 ปีขึ้นไป  จ านวน    3  คน 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล จ านวน  11  คน  
   พนักงานจ้าง  จ านวน  10  คน  
   ผู้บริหาร/สมาชิก จ านวน  10  คน 
 

ส่วนที่  2   ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร/วิชา ที่ต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม   
   ระบุ    Powerpiont  ,  Fhoto shop  ,  E-laas                                                 . 
   ระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานที่ปฏิบัติ    
   ระบุ   ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล , ระเบียบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์               . 
ราษฎร  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ฯลฯ                                                           . 
            พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
       ระบ ุ หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. , หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป                                       ,     
หลักสูตรนักบริหารงานคลัง , หลักสูตรนักบริหารงานช่าง ฯลฯ                                                                      .                                                                            
. 

   อ่ืน ๆ ระบุ       มาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  , การดับเพลิงขั้นกลางและข้ันสูง , การ    .

ก่อสร้างงานทางและอาคาร , การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ                                     . 
 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม  จ านวน     -    คน 
         พฤศจิกายน  จ านวน     -    คน 
         ธันวาคม  จ านวน    5    คน 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม  จ านวน     -    คน 
         กุมภาพันธ์  จ านวน    6    คน 
         มีนาคม  จ านวน    4    คน 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน  จ านวน    3    คน 
         พฤษภาคม  จ านวน    3    คน 
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         มิถุนายน  จ านวน    5    คน 
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม  จ านวน    5    คน 

         สิงหาคม  จ านวน    -     คน 
         กันยายน  จ านวน    -     คน 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
1. ต้องการให้ อบต.จัดการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ 
2. ต้องการให้มีการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

จากผลส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงจึงจัดท า
แผนพัฒนาบุลากรข้ึนมา   

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้   
เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งใน
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบลท่าม่วง  
ให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงต่อไป พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง โดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพราะการบริหารงาน
องค์การจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นมีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถ  และมีประสิทธิภาพในการท างานซึ่ง
ผู้ท างานในองค์กรนั้นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยองค์กรเป็นผู้ด าเนินการให้ในรูปแบบใด  รูปแบบ
หนึ่ง เพ่ือให้ผู้ที่ท างานในองค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งส าหรับภาคราชการ เนื่องจากเป็นกระบวนการ
วางแผนและด าเนินการให้ราชการและพนักงานของรัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทัศนคติและส านึกที่ถูกต้อง
เพ่ือช่วยให้งานของทางราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยในขณะเดียวกันตัวพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ก็จะประสบความส าเร็จ ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และความพร้อมที่จะก้าวหน้าขึ้นไป
ด้วย อบต.ท่าม่วง  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนา ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ อบต. 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพัฒนา ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต. ทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)   

ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 
๑. การพัฒนาผู้บริหาร 

   ๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๑.๒ การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย ๒ ปี/ครั้ง 
   ๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
   ๑.๔ การฝึกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
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๒. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 

   ๒.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
   ๒.๓ การจัดหาเครื่องเครื่องใช้ให้เพียงพอ 

๓. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
 ๓.๑ การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ 

๓.๒ การปฐมนิเทศ แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าท่ีจะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้เกิดข้ึนกับ 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                           4.๑ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           4.2 ดา้นความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           4.๓ ดา้นการบริหาร 
                           4.๔ ดา้นคุณสมบัติส่วนตัว 
                           4.๕ ดา้นศีลธรรมคุณธรรม 

๕. เพ่ือให้ทุกคน และทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
- เป้าหมายของการพัฒนา 

๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    คณะผู้บริหาร 
๒. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น      สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๓. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    พนักงานส่วนต าบล 
 ๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    พนักงานจ้าง 
 ๕. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
- การวิเคราะห์บุคลากรและการวิเคราะห์ในระดับองค์การในสภาพปัจจุบัน 

การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับ 
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์
เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
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          การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

                                                                                               
                        จุดแข็ง                จุดอ่อน   

๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.                      ๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของ อบต.      
๒. มีอายุเฉลี่ย 28 - 45 ปี เป็นวัยท างาน                  ๒. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน            ๓. มีภาระหนี้สิน 
    ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง กับ            ๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ค านึงถึง                         
    การทุจริต                                                  กฎระเบียบ ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว 
    โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตวัได้      

         

                                                                                     
        โอกาส                                                                    ข้อจ ากัด 

      ๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน           ๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
          ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน                 ๒. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
          ได้ง่าย                                                      ๓. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 

 ๒. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.                       ๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้                  
     อุทิศตนได้ ตลอดเวลา                                        ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
 ๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ           ๕. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
     การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                                                                                                                                 
   จุดแข็ง                 จุดอ่อน   

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่             ๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้                   ๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว          ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                            ๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย    
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                     งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น                  

         การท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                   ช่าง สิ่งแวดล้อม นิติกร      
     ๖. มีระบบบริหารงานบุคคล                                  ๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
                                                                            บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
                                                                                                                   
 
 

                                                                               
         โอกาส                                                               ข้อจ ากัด 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต. ดี                        ๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
       ๒.  มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                              ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
       ๓.  บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต                            ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม     
            อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ                            ญาติพ่ีน้อง    
            ของประชาชนได้ดี                                         ๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
       ๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,                    ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้   
           ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                              หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                              ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
                                                                         ๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  
                                                                             จ านวนประชากรและภารกิจ 
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- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

 วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

“บุคลากรจะมคีวามก้าวหน้ามั่งคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัย
เต็มใจให้บริการ และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจ” 

 
- โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จะเป็นการพัฒนาโดยให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรทั้งสามส่วนจะต้องด าเนินงานอย่างสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการ
เลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าม่วงที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอยีด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบรายงานนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 
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- การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศ 

เกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล 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 การจัดกิจกรรมพัฒนาที่ 

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 
- การด าเนินการทางวินัย  

๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่า 
กล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลส่วนต าบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจในงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเว้นการ 
กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือ 

ระเบียบก าหนด  
2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานที่ราชการจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 
- การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

 ให้มีการติดตามผลจากโครงการที่จัดขึ้นทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร ประกอบกับความเห็นของ
หน่วยตรวจราชการ , หนังสือร้องเรียนต่าง ๆ , และผลกระทบหรือเสียงสะท้อนกลับมาที่องค์กร 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66 

 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(คน) 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑ -อบรมสัมมนาผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล และ   
พนักงานจ้าง เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ที่ยังไม่เพียงพอ 

เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค 
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานของ
อบต. ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

35 การอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

ตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๒ -อบรมหลักสูตร 
นักบริหารงานการคลัง 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
บริหารงานการคลังของ
พนักงานส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๓ -อบรมหลักสูตร 
นักบริหารงานช่าง 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การบริหารงานช่างของ
พนักงานส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๔ - อบรมหลักสูตร  
จพง.การเงินและบัญชี 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



 
หน้า 12 

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๕ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานการเงิน
และบัญชี 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การพัฒนางานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

๒ การฝึกอบรม 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๖ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานแผนที่
ภาษ ี

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การพัฒนางานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๗ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลและการจัดท าแผน 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การบริหารงานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 – 2566  

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๘ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการ
แก้ปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องต้น 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

2 การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

 
 
 
 
 



 
หน้า 13 

 
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 
 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(คน) 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๙ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร

คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
จัดเก็บเอกสารในส านักงาน 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 
 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การพัฒนางานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

๒ การฝึกอบรม 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๐ -อบรมหลักสูตรสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นการให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองมากข้ึน 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้  
ทรรศนะ และความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๖ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๑ -อบรมงานบุคคลฯ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การพัฒนางานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

3 การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๒ -อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ในการ
ควบคุมภายในของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การควบคุมภายในของ
พนักงานส่วนต าบล 

3 การฝึกอบรม 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

 
 

 



 
หน้า 14 

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๑๓ -อบรมมาตรฐานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ขั้นพ้ืนฐาน) ของ
อปท. 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 
 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ใน
ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อปท.  

2 การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๔ -โครงการฝึกอบรม /สัมมนา
พนักงานส่วนต าบล/ 
พนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล/
นักงานจ้าง 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงาน 

35 การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร

หรือ
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๕ -โครงการอื่นที่สามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ์ 

เป็นการเพ่ิมพูนทักษะ  
ความรู้ 
ประสบการณ์และขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ และขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน 

๑๕ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร

หรือ
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

 
 
 
 
 



 
หน้า 15 

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๑๖ -ประชุมประจ าเดือนพนักงาน

ส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลยังไม่
เข้าใจระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติงานใน
อ านาจหน้าที่ 

-เพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมาและ
แนวทางการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง 

เดือนละ 
๑ ครั้ง 

ประชุม 
 

- ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

๑๗ -อบรมหลักสูตร จพง.ธุรการ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 16 

 


