
 

 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทามวง 
อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี

 



32 

๑2. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 
องคการบริหารสวนตําบลทามวง ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  

2563 เพ่ือเปนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทามวง ตลอดจนขาราชการ
การเมืองท้ังฝายบริหารและฝายสภา และมีความสอดคลองกับแผนอัตรากําลังในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
โดยไดดําเนินการสํารวจความตองการในฝกอบรม / พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทามวง โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ ดังนี้ 

 

แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทามวง เพ่ือนําผลสํารวจไปจัดทําแผนการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของ
บุคลากรมากท่ีสุด 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ   21-30 ป  31-40 ป   41-50 ป  51 ปข้ึนไป 
การศึกษา  มัธยมตน  มัธยมปลาย   ปวช.  ปวส./ปวท. 
   อนุปริญญา  ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกวาปริญญาโท 
สถานภาพ  พนักงานสวนตําบล    พนักงานจาง    ผูบริหาร/สมาชิก  
 
 

สวนท่ี  2  ความตองการในการฝกอบรม 
หลักสูตร/วิชา  ท่ีตองการ  (เลือกไดมากกวา 1 หัวขอ) 
   การใชคอมพิวเตอรโปรมแกรม  ระบุ............................................ 
   ระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานท่ีปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
   พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองคกร และระดับสวนราชการภายใน 
   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 
 

ระยะเวลาท่ีตองการอบรม  (เลือกไดมากกวา 1 หัวขอ) 
  ไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 
         ธันวาคม 
  ไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ 
         มีนาคม 

ไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 

ไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 
         สิงหาคม 
         กันยายน 
 



33 
ขอเสนอแนะอ่ืนเก่ียวกับความตองการในการฝกอบรม 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  จากการสํารวจสรุปผลเพ่ือนําไปสูจัดทําแผนการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการ
ของบุคลากร ดังนี้ (จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 28 คน) 
 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
เพศ    ชาย   จํานวน  13  คน       
    หญิง      จํานวน  14  คน 
อายุ   21-30 ป  จํานวน   2  คน 
   31-40 ป  จํานวน   7  คน 
   41-50 ป  จํานวน  13  คน 
   51 ปข้ึนไป  จํานวน    5  คน 
สถานภาพ  พนักงานสวนตําบล จํานวน  12  คน  
   พนักงานจาง  จํานวน    5  คน  
   ผูบริหาร/สมาชิก จํานวน  10  คน 
 

สวนท่ี  2   ความตองการในการฝกอบรม 
หลักสูตร/วิชา ท่ีตองการ (เลือกไดมากกวา 1 หัวขอ) 
   การใชคอมพิวเตอรโปรมแกรม   
   ระบุ    Powerpiont  ,  Fhoto shop  ,  E-laas                                                 . 
   ระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานท่ีปฏิบัติ    
   ระบุ   ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล , ระเบียบเก่ียวกับงานสงเคราะห               . 
ราษฎร  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ฯลฯ                                                           . 
            พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองคกร และระดับสวนราชการภายใน 
       ระบ ุ หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. , หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป                                       ,     
หลักสูตรนักบริหารงานคลัง , หลักสูตรนักบริหารงานชาง ฯลฯ                                                                      .                                                                            
. 

   อ่ืน ๆ ระบุ       มาตรฐานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  , การดับเพลิงข้ันกลางและข้ันสูง , การ    .

กอสรางงานทางและอาคาร , การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ                                     . 
 

ระยะเวลาท่ีตองการอบรม (เลือกไดมากกวา 1 หัวขอ) 
  ไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม  จํานวน     -    คน 
         พฤศจิกายน  จํานวน     -    คน 
         ธันวาคม  จํานวน    5    คน 
  ไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ  ระบุ     มกราคม  จํานวน     -    คน 
         กุมภาพันธ  จํานวน    6    คน 
         มีนาคม  จํานวน    4    คน 

ไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ  ระบุ     เมษายน  จํานวน    4    คน 
         พฤษภาคม  จํานวน    3    คน 
         มิถุนายน  จํานวน    4    คน 
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ไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม  จํานวน    1    คน 

         สิงหาคม  จํานวน    -     คน 
         กันยายน  จํานวน    -     คน 
 

ขอเสนอแนะอ่ืนเก่ียวกับความตองการในการฝกอบรม 
1. ตองการให อบต.จัดการฝกอบรมภายนอกสถานท่ี 
2. ตองการใหมีการฝกอบรมท่ีเนนภาคปฏิบัติมากกวาภาคทฤษฎี 

จากผลสํารวจสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทามวงจึง
จัดทําแผนพัฒนาบุลากรข้ึนมา   

 โดยองคการบริหารสวนตําบลทามวง ไดคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้   
เพ่ือพัฒนาใหพนักงานสวนตําบลรูระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงาน
สวนตําบลท่ีดี โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานแตละตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ท้ังใน
ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของ
งานในแตละตําแหนง ดานการบริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานสวนตําบลทามวง  
ใหสอดคลองกับบทบาท และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทามวงตอไป พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลทามวง จะพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต อยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความ
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการและใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค 

องคการบริหารสวนตําบลทามวง ไดกําหนดแนวทางพัฒนาผูบริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง โดยการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคน ทุกตําแหนงไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพราะการบริหารงาน
องคการจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือองคกรนั้นมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถ  และมีประสิทธิภาพในการทํางานซ่ึง
ผูทํางานในองคกรนั้นจะตองมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ  โดยองคกรเปนผูดําเนินการใหในรูปแบบใด  รูปแบบ
หนึ่ง  เพ่ือใหผูท่ีทํางานในองคกรไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งสําหรับภาคราชการ เนื่องจากเปนกระบวนการ
วางแผนและดําเนินการใหราชการและพนักงานของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยทัศนคติและสํานึกท่ีถูกตอง
เพ่ือชวยใหงานของทางราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยในขณะเดียวกันตัวพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ก็จะประสบความสําเร็จ ในการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ และความพรอมท่ีจะกาวหนาข้ึนไป
ดวย อบต.ทามวง  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนา ผูบริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของ อบต. 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพัฒนา ผูบริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ของ อบต. ทุกคน ทุกตําแหนงไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาในชวงระยะเวลาตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561 - 2563)   

ท้ังนี้ไดกําหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาความรู ความสามรถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ไวดังนี้ 
๑. การพัฒนาผูบริหาร 

   ๑.๑ การฝกอบรมและสัมมนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
   ๑.๒ การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาดานวิสัยทัศน อยางนอย ๒ ป/ครั้ง 
   ๑.๓ สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
   ๑.๔ การฝกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  
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๒. การพัฒนาความชํานาญการ (สายปฏิบัติ) 

   ๒.๑ การฝกอบรมและสัมมนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
   ๒.๒ สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
   ๒.๓ การจัดหาเครื่องเครื่องใชใหเพียงพอ 

๓. การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม/การเปลี่ยนสายงาน 
 ๓.๑ การใหฝกทดลองการปฏิบัติงาน ใหทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคคลท่ี 

        บรรจุใหม 
๓.๒ การปฐมนิเทศ แนะนําชี้แจงกอนบรรจุงานใหมหรือแนะนําท่ีจะเปลี่ยน 

สายงานใหม 
 

- วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 
๑. เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
๒. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ใหเกิดข้ึนกับ 

บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 
๓. เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวงปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                           4.๑ ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                           4.2 ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                           4.๓ ดานการบริหาร 
                           4.๔ ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                           4.๕ ดานศีลธรรมคุณธรรม 

๕. เพ่ือใหทุกคน และทุกตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลทามวง ไดรับการพัฒนา
เก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
- เปาหมายของการพัฒนา 

๑. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน    คณะผูบริหาร 
๒. การพัฒนาสมาชิกทองถ่ิน      สภาองคการบริหารสวนตําบล 

 ๓. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน    พนักงานสวนตําบล 
 ๔. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน    พนักงานจาง 
 ๕. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน    ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
- การวิเคราะหบุคลากรและการวิเคราะหในระดับองคการในสภาพปจจุบัน 

การวิเคราะหบุคลากร (Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการวิเคราะหแบบเดียวกับ 
การวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว เพ่ือใหการอานผลการวิเคราะห
เปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 
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          การวิเคราะหตัวบุคลากร 

                                                                                               
                        จุดแข็ง                จุดออน   

๑. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีใกล อบต.                      ๑. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจของ อบต.      
๒. มีอายุเฉลี่ย 28 - 45 ป เปนวัยทํางาน                  ๒. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
๓. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางาน            ๓. มีภาระหนี้สิน 
ละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยง กับ            ๔. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป ไมคํานึงถึง                     
การทุจริต                                                        กฎระเบยีบ ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
๕. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว 
      โดยใชความสัมพันธสวนตัวได      

         

                                                                                     
        โอกาส                                                                    ขอจํากัด 

      ๑. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน           ๑. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมพอ 
          ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน                 ๒. ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 
          ไดงาย                                                      ๓. พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 

 ๒. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.                       ๔. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสู                  
 อุทิศตนได ตลอดเวลา                                        ปญหาเศรษฐกิจทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
 ๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ           ๕. มีความกาวหนาในวงแคบ 
 การทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
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             การวิเคราะหในระดับองคกร 
 

                                                                                                                                                                                                                 
   จุดแข็ง                 จุดออน   

๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยายท่ี             ๑. ขาดความกระตือรือรน 
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได                   ๒. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว          ๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี                            ๔. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสาย    
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจใน                งานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน                  

         การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี              เกษตร ชาง สิ่งแวดลอม นิติกร      
     ๖. มีระบบบริหารงานบุคคล                                  ๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงาน  
                                                                         บริการสาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ 
                                                                                                                   
 
 

                                                                               
         โอกาส                                                               ขอจํากัด 

๑. ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต. ดี                        ๑.  มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก  
       ๒.  มีความคุนเคยกันท้ังหมดทุกคน                        ความสัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
       ๓.  บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต                      ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบกลุม     
       อบต. ทําใหรูสภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติ                           ญาติพ่ีนอง    
       ของประชาชนไดดี                                             ๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
       ๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี ,               ความรูท่ีมีจํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรูให   
            ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                        หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                         ขององคการบริหารสวนตําบล       
                                                                         ๓. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี  
                                                                              จํานวนประชากรและภารกิจ 
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- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 

 วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 

“บุคลากรจะมีความกาวหนาม่ังคงในชีวิต มีความรูความสามารถ มีความชํานาญการในหนาท่ี มีอัธยาศัย
เต็มใจใหบริการ และประชาชนตองไดรับความพึงพอใจ” 

 
- โครงสรางการพัฒนาบุคลากร 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลทามวง จะเปนการพัฒนาโดยให 

ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรท้ังสามสวนจะตองดําเนินงานอยางสัมพันธกันเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ มีคณะกรรมการทําหนาท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพ่ือการ
เลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลทามวงท่ีจะปรับปรุงจึงเปนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

นายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 

ผูบ้ริหารหน่วยงานจดัทาํ

แผน ควบคุมกาํกบัดูแล 

ผูป้ฏิบติังานมีความรู้

เขา้ใจงานท่ีทาํ 

สัง่การ/กาํหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบ 
รายงานนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 
 

ทาํงานตามคาํสัง่ 
ฝึกฝนพฒันาดว้ยตนเอง

ยทุธศาสตร์ได ้

สัง่การ /วางแผน/วนิิจฉยั 
 

   
 
 

ประเมินผล 
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- การเสริมสรางขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติหนาท่ี 
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางดีเดนเปนประจําทุกป โดยมีประกาศ 

เกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.๑ ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒ มนุษยสัมพันธท่ีดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

๑.๓ การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสวนรวม 

๒. จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓. จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัดกิจกรรมพัฒนาท่ี 

หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค  เปนตน 
 
- การดําเนินการทางวินัย  

๑. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดท่ีกระทําผิดวินัยไมรายแรงไดในข้ันวา 
กลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
 

     นายกองคก์ารบริหาร

 
ผูบ้ริหารหน่วยงานจดัทาํ

แผน ควบคุมกาํกบัดูแล

สนบัสนุน 

ผูป้ฏิบติังานมีความรู้

ความเขา้ใจในงานท่ีทาํ 

ส่งเสริม/สนบัสนุน 
ใหค้วามเป็นธรรม

ควบคุมตรวจสอบ 

ทาํงานเป็นทีม 
ฝึกฝนพฒันาตนเอง

สนองยทุธศาสตร์ได ้

สัง่การ ติดตามตรวจสอบ 
ใหค้วามเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอตัรากาํลงั 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเวนการ 

กระทําผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเปนกฎเหล็ก คือ  
๒.๑ การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือ 

ระเบียบกําหนด  
2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีราชการจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองคการ 

บริหารสวนตําบล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 
- การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

 ใหมีการติดตามผลจากโครงการท่ีจัดข้ึนท้ังกอนและหลังการฝกอบรมตามหลักสูตร ประกอบกับความเห็นของ
หนวยตรวจราชการ , หนังสือรองเรียนตาง ๆ , และผลกระทบหรือเสียงสะทอนกลับมาท่ีองคกร 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(คน) 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนนิงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑ -อบรมสัมมนาผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 

ผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล และ   
พนักงานจาง เขาใจบทบาท
และหนาท่ีท่ียังไมเพียงพอ 

เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค 
ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ดานตาง ๆ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการดําเนินงานของ
อบต. ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

35 การอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

ตามท่ีระบุไวใน
ขอบัญญัติ

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๒ -อบรมหลักสูตรนัก
บริหารงานการคลัง 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การบริหารงานคลังของ
พนักงานสวนตําบล 

๑ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของแต

ละหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๓ -อบรมหลักสูตรนัก
บริหารงานชาง 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การบริหารงานชางของ
พนักงานสวนตําบล 

๑ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของแต

ละหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๔ - อบรมหลักสูตร 
นักวิชาการเงินฯ 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

๑ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของแต

ละหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนนิงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๕ -อบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร

คอมพิวเตอรสําหรับงานการเงิน
และบัญชี 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การพัฒนางานของพนักงาน
สวนตําบล 

๒ การฝกอบรม 
 

เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๖ -อบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร
คอมพิวเตอรสําหรับงานแผนท่ี
ภาษี 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การพัฒนางานของพนักงาน
สวนตําบล 

๑ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๗ -อบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร
คอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะห
ขอมูลและการจัดทําแผน 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การบริหารงานของพนักงาน
สวนตําบล 

๑ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๘ -อบรมคอมพิวเตอรหลักสูตรการ
แกปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

2 การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

 
 
 
 



43 
แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(คน) 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนนิงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๙ -อบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร

คอมพิวเตอรสําหรับการ
จัดเก็บเอกสารในสํานักงาน 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 
 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การพัฒนางานของพนักงาน
สวนตําบล 

๒ การฝกอบรม 
 

เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๑๐ -อบรมหลักสูตรสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

เปนการใหสมาชกิสภา
องคการบริหารสวนตําบล
เขาใจ บทบาทหนาท่ีของ
ตนเองมากข้ึน 

เพ่ือเสริมสรางความรู  
ทรรศนะ และความเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

๖ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๑๑ -อบรมงานบุคคลฯ เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การพัฒนางานของพนักงาน
สวนตําบล 

3 การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๑๒ -อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีในการ
ควบคุมภายในของพนักงาน
สวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การควบคุมภายในของ
พนักงานสวนตําบล 

๒ การฝกอบรม 
 

เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

 
 

 



44 
แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนนิงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๑๓ -อบรมมาตรฐานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (ข้ันพ้ืนฐาน) ของ
อปท. 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 
 

เพ่ือเสริมสรางความรู ใน
ดานมาตรฐานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ อปท.  

2 การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๑๔ -โครงการฝกอบรม /สัมมนา
พนักงานสวนตําบล/ 
พนักงานจาง 
(จัดโดยหนวยงานภายนอก) 

เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล/
นักงานจาง 

เพ่ือเสริมสรางความรูในดาน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงาน 

25 การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร

หรือ
โครงการ 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๑๕ -โครงการอ่ืนท่ีสามารถกําหนด
ภายหลังตามความจําเปนและ
สถานการณ 

เปนการเพ่ิมพูนทักษะ  
ความรู 
ประสบการณและขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู 
ประสบการณ และขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน 

๑๕ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร

หรือ
โครงการ 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

 
 
 
 



45 
แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – +๒๕63 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนนงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๑๖ -ประชุมประจําเดือนพนักงาน

สวนตําบล 
พนักงานสวนตําบลยังไม
เขาใจระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติงานใน
อํานาจหนาท่ี 

-เพ่ือซักซอมการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนท่ีผานมาและ
แนวทางการปฏิบัติงานท่ี
ถูกตอง 

เดือนละ 
๑ ครั้ง 

ประชุม 
 

- ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

๑๗ -อบรมหลักสูตร จพง.ธุรการ เปนการเพ่ิมพูนความรูใน
การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสรางความรูใน
ดานการปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล 

๑ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละ
หลักสูตร 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

๑๘ -โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
ใหเจาหนาท่ีทองถ่ินศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

เปนการยกระดับความรู
ของบุคลากรใหสูงข้ึน 

เพ่ือยกระดับความรูของ
บุคลากรใหสูงข้ึน 

2 การศึกษาตอ ป.ตรี 
๔๐,๐๐๐ .-

/คน/ป 
ป.โท  

๖๐,๐๐๐ .-
/คน/ป 

ปงบประมาณ 
๒๕61 - 2563 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 



 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)  

…………………………………………………..………….. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 , ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) และมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 8/๒๕๕7 เม่ือวันท่ี 24กันยายน ๒๕๕7 
เห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563), แผนพัฒนาบุคลากร (รอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) ขององคการบริหารสวนตําบลทามวง จึงประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี ้

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
      
 
     (นายวรเดช     กาญจนอโนทัย) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
	- เป้าหมายของการพัฒนา


