
 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

                 
 
 



 
คำนำ 

 
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบล              

ไผ่จำศีล ฉบับนี้  จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  โดยได้จัด
ให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการ
ที่เป็นระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง   การสำรวจความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่จำศีลได้                 
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)   ไว้ ณ ที่นี้ 
 
 
         
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

 

         หน้า 
 

ส่วนที ่๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย          ๖ 
 

ส่วนที่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา           ๑๑ 
 

ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา        ๑๓ 
 

ส่วนที่ ๕  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา         ๒๓ 
 

ส่วนที่ ๖  การติดตามและประเมินผล          ๒๕ 
 
 
             
 
 
ภาคผนวก 
 

-   คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 
-   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ  และนำระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภ ายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

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

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่
มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอ่างทอง 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล  ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ - ๒๗๕  จึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  และ
จัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ทำให้รู้

สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน  

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

เศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 

 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บคุลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการสาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

๖. สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสำหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

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

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่        
จำนวนประชากร และภารกิจ     
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุ คลากรที่มี
คุณภาพ  มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผล
เพ่ือการเลื่อนระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทำแผน ควบคุม

กำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ 

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
น 

ทำงานตามคำสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ตามยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

“ภายในปี ๒๕๖๖  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  จะมีความก้าวหน้ามั่นคง
ในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชน
ต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหาร

ส่วนต ำบล 
ผู้บริหารหน่วยงานจดัทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล

สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทำ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ทำงานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากำลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิน่ให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการทำงาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ 
 

พ.ศ. ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ไผ่จำศีล 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ไผ่จำศีล 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานทีท่ำงาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ไผ่จำศีล 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   

๑. มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจำทุกปี 
โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการดำเนินการทางวินัย  

๑.  มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  
ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่

กฎหมายหรือระเบียบกำหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งต้อง

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
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๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง 
๖. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๗. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๘. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๙. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๐. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๐.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๐.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๑. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอำนาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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ส่วนที ่๔ 

วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่จำศีล กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการดำเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให้การศึกษา 

 
                    ๒. แนวทางการดำเนินการ 
                       การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่จำศีล นอกจากมีวิธีการดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้ กำหนดแนวทาง
การดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เป็นผู้ดำเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
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                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 

 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 

๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
       

             การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

 
 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึง
ความความสำเร็จ  ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับตน้) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับตน้) 

 

สำนักปลัด อบต. 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 ๑. งานธุรการ 
  ๒.  งานนโยบายและแผน 
  ๓.  งานกฎหมายและคดี 
  ๔.  งานการเจ้าหน้าท่ี 
  ๕.  งานสวัสดิการและสังคม 
  ๖.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๗. งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

  ๑.  งานธุรการ 
  ๒.  งานการเงนิและบญัช ี
  ๓.  งานพัสดแุละทรัพย์สิน 
  ๔.  งานพัฒนารายได ้
  ๕.  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ๖.  งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณชิย ์

  ๑.  งานธุรการ 
  ๒.  งานสาธารณูปโภค 
  ๓.  งานสวนสาธารณะ 
  ๔.  งานวิศวกรรม 
  ๕.  งานผังเมือง 
  ๖.  งานสถาปัตยกรรม   
  ๗.  งานการเกษตร   

 

  ๑.  งานธุรการ 
  ๒.  งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 
  ๓.  งานรักษาความสะอาด 
  ๔.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

๑.  งานธุรการ 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา 
๓. งานกิจการเด็กและเยาวชน 
๔. งานกีฬาและนนัทนาการ 
๕. งานส่งเสริมประเพณีและ   
    วัฒนธรรม  
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โครงสร้างสำนักปลัด อบต. 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  
 

 
 
 
 
 

 

หัวหน้าสำนักปลัด (ว่าง ๑) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

 

งานบริหารทั่วไป 
๑. เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)   
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (๑) 
๓. พนักงานขับรถยนต์  (๑) 
๔.  คนงานทั่วไป  (๒)  (ว่าง ๑) 
 
 
 

งานสวัสดิการและสังคม 
๑. นักพัฒนาชมุชน (ชก.)  (๑) 
 

 

 

งานการเจ้าหน้าที ่
๑. นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)  (๑) 

 

งานนโยบายและแผน 
๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (๑) 

 

งานกฎหมายและคด ี

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (ปง./ชง.)  (ว่าง ๑) 
๒.  คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) (๑) 

 

งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

 



- ๑๗ - 

 
โครงสร้างกองคลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง (ว่าง ๑) 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

งานธุรการ 
๑.  คนงานทั่วไป  (๑) 

 

งานการเงินและบัญช ี
๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี(ชง.)  (๑) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (๑) 
 

 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๑. เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.)  (ว่าง ๑) 

 

งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ งานพัฒนารายได้ 
๑. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.)  (ว่าง ๑) 

 

 



- ๑๘ - 
 

โครงสร้างกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  

 

 
 

 
 
 
 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

งานธุรการ 
   ๑.  คนงานทั่วไป  (๑) 
 

งานสาธารณูปโภค 
  ๑.  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)   (ว่าง ๑) 
  ๒.  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (๑) 

 

 

งานสวนสาธารณะ 

 

 

งานสถาปัตยกรรม 

 

งานวิศวกรรม 

 

งานการเกษตร 

 

 

ผังเมือง 

 



- ๑๙ - 
  

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (ว่าง ๑) 

 

งานธุรการ 
 

งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข 
    ๑.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)  (ว่าง ๑) 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 
งานรักษาความสะอาด 

 

 



- ๒๐ - 
 

โครงสร้างกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  

 

 

 

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง ๑) 

งานธุรการ 
๑.  คนงานทั่วไป  (๑) 

 

งานส่งเสริมการศึกษา 
๑.  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (๑) 

 

 งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 

 

 

งานกีฬาและนันทนาการ 
 

 

งานกิจการเด็กและเยาวชน 

 

 



- ๒๑ - 
  

วิธีการพัฒนา  
 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

 

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕๖๔ 
(จำนวน

คน) 

ปี ๒๕๖๕
(จำนวน

คน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จำนวน

คน) 

อบต. 
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกบัปลดั อบต.หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าสำนักปลดั
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อำนวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อำนวยการกอง
ช่างหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ปลัด อบต./รองปลดั อบต.   ไดร้บั
การฝึกอบรม     ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

 
๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 

 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 

 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕๖๔ 
(จำนวน

คน) 

ปี ๒๕๖๕
(จำนวน

คน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จำนวน

คน) 

อบต. 
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
๕ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๗ 
 
 
 

๘ 
 
 
 

๙ 
 
 
 

หลักสตูรผู้บริหารการศึกษาหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนกังานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน  
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานส่วนตำบล ได้รับฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนตำบล ได้รับฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนตำบล ได้รับฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนตำบล ได้รับฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

 

๑ 
 

 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 

 
✓ 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 

✓ 
 
 

 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 

 
✓ 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 

✓ 
 
 



- ๒๓ - 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การดำเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕๖๔ 
(จำนวน

คน) 

ปี ๒๕๖๕
(จำนวน

คน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จำนวน

คน) 

อบต. 
ดำเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
๑๐ 

 
 
 

๑๑ 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ตำแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
 
การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 
 
 
การทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลเพื่อการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึ้น 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล ได้รับฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม  
๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้างได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 

๒๙ 
 
 
 

๒๙ 
 
 

๑ 
 
 

 
๑ 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 

๒๙ 
 
 
 

๒๙ 
 

๑ 
 

 
 

๑ 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 

๒๙ 
 
 
 

๒๙ 
 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 

 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 

 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒๔ - 

 

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หมาย
เหต ุ

๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวัน
ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการ
ดำเนินงาน 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมทุกคน 

งบ อบต. 
ไผ่จำศีล 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนางานในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 

งบ อบต. 
ไผ่จำศีล 

             

๕ จัดทำโครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานตาม
อำนาจหน้าที่ในองค์กรให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
พนักงาน อบต.    

งบ อบต. 
ไผ่จำศีล 

             

๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรุปความสำคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับและสรุปกำหนดให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             



- ๒๕ - 

 

ส่วนที่ ๕ 
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ที่มาของงบประมาณ 

๑ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดัองค์การบรหิารส่วน
ตำบลหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๒ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าสำนักปลดัหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๓ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อำนวยการกองคลังหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๔ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อำนวยการกองช่างหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๕ 
 

หลักสตูรผู้บริหารการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๖ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๗ หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากรบคุคลหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๘ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตร
อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๙ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนกังานธุรการหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๑๐ หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนกังานการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

1๑ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือหลักสตูรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๑๒ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะตำแหน่ง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
(หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

๑๓ 
 

การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 

๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

๑๔ 
 

โครงการเพิม่ศักยภาพการบรหิารงานตาม
อำนาจหน้าที่ในองค์กร 

๕๐,๐๐๐  

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ส่วนที่  ๖ 

การติดตามและประเมนิผล 

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่จำศีล  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    กรรมการ 
 ๓.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ 
 ๕.  ผู้อำนวยการกองช่าง             กรรมการ 
 ๖.  ผู้อำนวยการกองคลัง             กรรมการ 
 ๗.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 ๘.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 ๙.  นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล กำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลทราบ 

 

บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
อ่างทอง ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  อาจ
เป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจำเป็นอาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการจดัทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖)   

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันที่   ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๓   เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

ณ  ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล   

อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
................................................. 

 

ผู้มาประชุม  

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธนู   ธเนศวรานนท์ ประธานกรรมการ   

๒ นางณิตติรส นิยมศิลป์ กรรมการ   

๓ นางสาวศิริลักษณ์   ธีระไทย กรรมการ   

๔ นายอิสสระ พลละเอียด กรรมการ   

๕ นางสาวสุภางค์ ปรักมาภรณ์ กรรมการ/เลขานุการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖) 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันที่   ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

ณ  ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
................................................. 

 

ผู้มาประชุม  

๑. นายธนู   ธเนศวรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประธานกรรมการ 
๒. นางณิตติรส นิยมศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
๓. นางสาวศิริลักษณ์   ธีระไทย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
๔. นายอารักษ์ ยิ้มมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
๕. นางสาวสุภางค์ ปรักมาภรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             กรรมการ/เลขานุการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น. 

 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายธนู ธเนศวรานนท์ ประธานคณะกรรมการ 

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  เป็นประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธนู  ธเนศวรานนท์   

ประธานกรรมการ 

แจ้งเรื่องการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๓)   ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล  
ไผ่จำศีล ที่   ๓๐๔/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  แต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖)  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
อ่างทอง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ส่วนที่  ๓ การพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล  ข้อ ๒๕๙ – ข้อ ๒๙๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - ไม่มี    - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายธนู  ธเนศวรานนท์   
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
–  ๒๕๖๖)   เชิญฝ่ายเลขานุการครับ 

นางสาวสุภางค์  ปรักมาภรณ์ 
กรรมการ/เลขานุการ 

เนื่องจากแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้ครบกำหนดรอบระยะเวลาแล้ว          
งานการเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทำ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก หรือที่เรียกว่า SWOT และแผน
จัดฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจน และให้มีคณะกรรมการ
ประเมินการอบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

งานการเจ้าหน้าที่ ฐานะผู้รับผิดชอบ จึงได้เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖)  ขึ้นค่ะ 

ซึ่งคณะกรรมการตามคำสั่ งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล              
ที่ ๓๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  มีหน้าที ่  

๑.  พิจารณาจัดทำร่างแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่จำศีล   

๒.  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น  ในการพัฒนาบุคลากร โดย
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  สมควรจะต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างไร และพัฒนาด้านใดบ้าง 

๓. การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์แบบ SWOT 

๔.  ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคน ให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง 
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี 

๕.  จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร 
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๖.  จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๗.  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติในการอบรมของบุคลากร

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  
๘.  ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึง

ความสำเร็จ ความรู้ความสามารถ  และผลการปฏิบัติงาน  แล้วรายงานให้
ผู้บริหารทราบ  

๙.  รายงานปัญหา อุปสรรคจากการพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารทราบ 
 

นายธนู  ธเนศวรานนท์   
ประธานกรรมการ 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖) 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 

๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ

บริการประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
“ภายในปี ๒๕๖๖ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  

จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความชำนาญการใน
หน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

สำหรับแผนการอบรมขอให้แต่ละกองเสนอครับ 

นางสาวสุภางค์  ปรักมาภรณ์ 
กรรมการ/เลขานุการ 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖) 
นั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ –  
๒๕๖๖)  และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงให้คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร  พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กรค่ะ    

นางณิตติรส  นิยมศิลป์ 
กรรมการ 

ขอเสนอว่าควรระบุในแผนพัฒนาบุคลากรว่าอบรมทุกตำแหน่ง           
เห็นว่าการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรมี
ความสำคัญมากค่ะ 
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นางสาวศิริลักษณ์  ธีระไทย 
กรรมการ 

เห็นด้วยกับปลัดค่ะ เพราะบุคลากรของเราจะได้มีความรู้จากการเข้า
อบรมตามสายงานค่ะ 

นายธนู  ธเนศวรานนท์   
ประธานกรรมการ 

มอบฝ่ายเลขานุการระบุในแผนพัฒนาบุคลากรว่าอบรมทุกตำแหน่งที่
มีคนครองครับ  และขอเสนอให้ทุกคนที่ได้เข้ารับการอบรม ต้องสรุปผลการ
อบรมให้ผู้บั งคับบัญชาตามสายงานและผู้บริหารทราบ ดั งนั้น  จึ งให้
ผู้บังคับบัญชาตามสานงานและผู้บริหารเป็นผู้ประเมินผลการอบรมเลยครับ 

 มาต่อที่การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์แบบ SWOT ครับ  เชิญฝ่ายเลขานุการครับ 

นางสาวสุภางค์  ปรักมาภรณ์ 
กรรมการ/เลขานุการ 

ขอให้ทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ทั้งปัจจัยภายนอกและ
ภายในครับ โดยให้เขียนในเอกสารที่แจกให้แล้วขอให้ส่งให้ฝ่ายเลขานุการค่ะ 

นายธนู  ธเนศวรานนท์   
ประธานกรรมการ 

เมื่อทุกท่านได้วิเคราะห์บุคลากรโดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT 
เรียบร้อยแล้วนั้น  เชิญฝ่ายเลขานุการสรุป เพ่ือลงมติครับ 

นางสาวสุภางค์  ปรักมาภรณ์ 
กรรมการ/เลขานุการ 

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
“ภายในปี ๒๕๖๖ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  

จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความชำนาญการใน
หน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

การวิเคราะห์บุคลากร โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT 

➢ จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งชัดเจน สามารถ

ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

➢ จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วนราชการ

ยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงาน 
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๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่

ปฏิบัติคอ่นข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด รวมถึง

คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ  และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้
ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 

๕.  ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 

➢ โอกาส (Opportunities) 
๑.  ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
๒.  มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓.  บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ทำให้รู้สภาพพ้ืนที่  

ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔.  บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทเพ่ิมข้ึน  

➢ ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
 ๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำ
ให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

❖ จุดแข็ง (Strengths) 
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการทำงานสามารถ

สนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

❖ จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที ่
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๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมีบุคลากรไม่

เพียงพอหรือไมม่ี  เช่น  นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการสาธารณสุข   
๕. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบาง

ประเภทไม่ม/ีไม่พอ  
๖. สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสำหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัติมี

ไม่ครบถ้วน 

❖ โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี     
สารสนเทศ 

๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น      

❖ ภัยคุกคาม(Threats) 
๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบ เครือ

ญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำ

ให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่จำนวนประชากร และ
ภารกิจ     

 โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
๑. หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหลักสูตรอื่น

ที่เก่ียวข้อง 
๒. หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๓. หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
๔. หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองช่างหรือหลักสูตรอ่ืนที่

เกีย่วข้อง 
๕. หลักสูตรผู้บริหารการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
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๖. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง 
๗. หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๘. หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๙. หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๑๐. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
๑๑. หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๑๒. หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
๑๓. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๑๔. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

สำหรับคณะกรรมการประเมินการฝึกอบรม  ให้เป็นผู้บังคับบัญชา
ตามสานงานและผู้บริหารเป็นผู้ประเมินผลการอบรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่องอ่ืน ๆ 

 - ไม่มี    - 

ปิดประชุมเวลา    ๑๕.๓๐  น. 
 
 
    ลงชื่อ                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นางสาวสภุางค ์ ปรักมาภรณ์ )  
                           กรรมการ /เลขานุการ 
       
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       ( นายธนู  ธเนศวรานนท์ ) 

     ประธานกรรมการ         


