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ส่วนที่ 1 

  หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

 
 หลักการและเหตุผล 
 
 
 

 ช่วงที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลง ด้าน
เทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัว และเกิดความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่
แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่
ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม  

 

ปัจจุบัน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ระบุไว้ดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”   

 

ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้  ตั้งแต่อดีตต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน ต้องเน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ 

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 



2 
 
 
 

3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”  
 

นอกจากนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชุบรี เรื่องหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2545 
ส่วนที่ 3  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 - 295  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดย
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลจะต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลัก สูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะด าเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ 

 

และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 269 ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 

 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหา ภารกิจ อ านาจหน้าที่  
ศักยภาพด้านบุคลากรตามโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่านัด การศึกษาวิเคราะห์ความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขึ้น 
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  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดในช่วงสามปีภายใต้ 
งบประมาณท่ีมีอยู่จ ากัด  
 2.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง นโยบายของผู้บริหาร แผนอัตราก าลัง 
3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 3 ปี  
 3.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากรในช่วงสามปี และสามารถสนองตอบความต้องการในการ
รับบริการจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ 

4.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด สามารถเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

    เป้าหมาย 
 

1. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในช่วงสามปีที่ก าหนดไว้ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จ ากัด อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2.  สามารถแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น แผน
อัตราก าลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 3 ปี ได้อย่างเหมาะสมมีศักยภาพ  
 3.  พัฒนาคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ให้สามารถสนองตอบความต้องการ ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ 

4.  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด พัฒนาบุคลากรและสามารถเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 (1)  เพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ที่จัดท าไว้แล้ว 
 (2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรในช่วงสามปี อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (3) เพ่ือให้การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเป็น
ระบบ 
 (4)  เพ่ือน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร และใช้ทรัพยากรบุคคลในการ 
บริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  

 



 
ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป ภารกจิ อ านาจหน้าที่ และการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  
และการพัฒนาบุคลากรในช่วงที่ผ่านมา 

 

 
 1  ข้อมูลทั่วไป  
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
จนถึงฉบับปัจจุบัน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ซึ่งมีการจัดรูป           
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น นับเป็นมิติใหม่ที่รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่น  
เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง และยั งเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีสภาพทั่วไป ดังนี้ 

1.สภาพทั่วไป 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ที่  5  ต าบล
ท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอด าเนินสะดวก  อยู่ห่าง
จากอ าเภอด าเนินสะดวก ประมาณ 5  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร  มีเนื้อที่
รวม 15.66  ตารางกิโลเมตร หรือ 9,789 ไร่   
  ทิศเหนือ             มีเขตติดต่อ       ต าบลแพงพวย , ดอนกรวย 
   ทิศใต้                   มีเขตติดต่อ   ต าบลศรีสุราษฎร์ 
  ทิศตะวันออก      มีเขตติดต่อ   ต าบลดอนไผ่ 
  ทิศตะวันตก        มีเขตติดต่อ   ต าบลแพงพวย , สี่หมื่น 
 

             1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลองหลายสายไหลผ่าน มีน้ า
ไหลตลอดปี พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ร่วน เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรท าสวนผลไม้และสวน
ผักต่างๆ เช่น มะพร้าว องุ่น มะนาว ฝรั่ง มะพร้าว มะเขือ ถั่วฝักยาว เป็นต้น 
 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
        ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน ท าให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไป ฤดู
หนาวไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 35 – 40 องศาเซลเซียส ต่ าสุดประมาณ 23 – 28 องศา
เซลเซียส ส าหรับช่วงระยะเวลาของฤดูกาล ในรอบ 1 ปี โดยประมาณดังนี้ 

- ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและ 
ค่อนข้างแห้งแล้ง 
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- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ าฝนโดย 

เฉลี่ยประมาณ 80 – 100 มิลลิเมตร 
- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย   

23 – 25 องศาเซลเซียส 
           1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
       สภาพโดยทั่วไปของต าบลท่านัด มีคลองหลักและคลองซอย เพ่ือน าน้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ส่งต่อไปยังบริเวณพ้ืนที่การเกษตร และเพ่ือให้ประชาชนใช้อุปโภค-บริโภค 
           1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
       ส่วนใหญ่พื้นที่ท ำกำรเกษตร  สภำพพ้ืนที่เป็นสวนกำรเกษตร  
 

 2. เขตการปกครอง  
             องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน       ผู้น าหมู่บ้าน     ต าแหน่ง 
1 บ้านท่านัด นายสมชาย  อารมย์ชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
2 บ้านรางสีหมอก นายเสรี       อรรคทิมากุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
3 บ้านคลองมอญ นายไพฑูรย์  ครองทรัพย์สิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
4 บ้านรางยาว นายจงรักษ์  หงส์ศุภาค์พันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
5 บ้านคลองราษฎร์เจริญ นายไพศาล  เหลืองสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
6 บ้านคลองตาเล็ก นายเอกมล  ทองระหง ก านันต าบลท่านัด 
7 บ้านคลองวัดหลักหก นายศุภโชค  จิรธนธรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
8 บ้านคลองวัดอุบล นายบุญชัย   ธรรมรักษากุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 

 3. ประชากร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีจ านวนครัวเรือน  2,207  ครัวเรือน ความหนาแน่นของ 

ประชากรคิดเป็น 449.04 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

 4. ระบบบริการพื้นฐาน  
            4.1 การคมนาคมขนส่ง  
          -  การคมนาคม  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งในจ านวน 13 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอ าเภอด าเนินสะดวก ประมาณ 5 กิโลเมตร มี
เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ โดยมีถนนสายหลักและสายรอง ดังนี้  

ถนนสายหลัก ได้แก่ 
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงแผ่นดิน สายหมายเลข 325  (บางแพ-

สมุทรสงคราม)  เป็นถนนที่เชื่อมการคมนาคมระหว่างอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านต าบลด าเนิน
สะดวก และหมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 3  ต าบลท่านัด  เพ่ือเชื่อมต่อกับต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวกไปยังอ าเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยมีระยะทางในเขตต าบลท่านัด ประมาณ 2.100 กิโลเมตร 
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ถนนสายรอง ได้แก่ 
(1) ถนนทางหลวงชนบท รบ.3003  เชื่อมต่อกับถนนสายด าเนินสะดวก - พิกุลทอง    

รวมระยะทาง 4.920  กิโลเมตร  
(2) ถนนสรอรรถ - ศรีสง่า  เชื่อมต่อถนนสายด าเนินสะดวก - พิกุลทอง รวมระยะทาง         

2.550 กิโลเมตร  
(3) ถนนไผ่งาม -อยู่สุข - ท่านัด เชื่อมต่อกับถนนสายท่าผัก รวมระยะทาง 2.40  

กิโลเมตร  
(4) ถนนท่าเกษตร-วัดอุบล   เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดิน สายหมายเลข 325  

รวมระยะทาง  1.415 กิโลเมตร  
(5) ถนนวัดอุบล - ท่าโชคฯ  เชื่อมต่อกับถนน สายด าเนินสะดวก - วัดหลักหก 

รวมระยะทาง 2.210 กิโลเมตร  
 องค์การบริหารสว่นต าบลท่านดั มีเส้นทางคมนาคมภายในพ้ืนที่แยกตามประเภท ดังนี ้

(๑) จ านวนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 34 สาย ระยะทางรวม 
25.102 กิโลเมตร              

(2) จ านวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  47  สาย ระยะทาง  24.659   
กิโลเมตร 

(๓) จ านวนถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน  20  สาย ระยะทาง  6.290 กิโลเมตร 
รวมจ านวนถนนทั้ง ๓ ประเภท  จ านวน 77  สาย รวมระยะทาง  56.051 กิโลเมตร 
 

      4.2 การไฟฟูา  
 บริเวณจุดเสี่ยงของต าบลท่านัดมีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด จ านวน 13 จุด และมี

การติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามแนวถนน แนวคลอง จุดตัดทางแยกทางร่วมและสถานที่ส าคัญ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงลดปัญหาอาชญากรรม 
โดยมีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ดังนี้ 

(๑) ติดตั้งบนถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดิน สายหมายเลข 325 จ านวน 4 จุด 
(๒) ติดตั้งบนถนนสายรอง  จ านวน  9  จุด 
(๓) ติดตั้งบริเวณถนนซอย  จ านวนประมาณ  1,084  จุด 
 

               4.3 การประปา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีระบบประปาหมู่บ้าน/ส่วนภูมิภาค ให้บริการแก่ประชาชน
ครบทุกหมู่บ้าน ดังนี้ 
  ระบบประปาหมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 1 สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายก าธร ภูริปัญโญ ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 1 
  หมู่ที่ 2 สถานที่ตั้ง บ้านไผ่งาม / บ้านรางสีหมอก ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 2 
  หมู่ที่ 3 สถานที่ตั้ง บ้านนายสมพงษ์  พลอยดีสีอ่อน ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 3 
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  หมู่ที่ 4 สถานที่ตั้ง   - 
  หมู่ที่ 5 สถานที่ตั้ง วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 5 
  หมู่ที่ 6 สถานที่ตั้ง    - 
  หมู่ที่ 7 สถานที่ตั้ง บ้านนายประมวล เทียมสิน  ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  หมู่ที่ 8 สถานที่ตั้ง บ้านนายมนตรี  เกษตรธนสิน ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 8 
     หมู่บ้านที่ใช้น้ าประปาภูมิภาค  ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 
 

         5. สภาพทางสังคม   
             5.1 การศึกษา  

             มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จ านวน  5  แห่ง  ดังนี้ 
               1.  สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 

สายธรรมจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 โดยมี นายจรัญ  สุขเสรี เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    2. สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

(สพฐ.) เขต 2 จังหวัดราชบุรี จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
2.1 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 โดยมี นางรุ้งราวรรณ ด่านนอก เป็น 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.2 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 โดยมี นายก้องภพ  ยี่หร่า  

เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                     3. สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดของกรมการศาสนา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อมรญาติสมาคม โดยมี นางสาวประภาพร  รอดจินดา  เป็นประธานศูนย์ฯ  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดมีสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลท่านัด โดยมี นางสาวปิยะพร ไมตรีจิตต์ ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก 
 5.2 สาธารณสุข 

 มีหน่วยงานบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลท่านัด จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่านัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนิน 

สะดวก  จังหวัดราชบุรี มี นายเชาว์  ช้างแก้ว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่า
นัด และมีเจ้าหน้าที่ จ านวน  4  คน 
            2. โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี  มีนายแพทย์สุพจน์ จิระราชวโร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่             
จ านวน 602  คน 

            3. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเกี่ยวกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลท่านัด จ านวน  1  แห่ง  
ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด        
หมู่ที่ 5 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการคือ นายสมยศ  อุ่นเจริญ และมี
คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนฯ  จ านวน  20  คน 
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 5.3 อาชญากรรม 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
            การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีหน่วยบริการ จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

1. ที่พักสายตรวจต ารวจชุมชนต าบลท่านัด จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บริเวณ 
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม  

2. ศูนย์อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่านัด (ศูนย์ อปพร.) จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด หมู่ที่ 5  ต าบล
ท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  มี นายสมยศ อุ่นเจริญ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ และสมาชิกอปพร. 
จ านวน 32 คน 

3. ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจ าต าบลท่านัด (ศปถ.ต.ท่านัด)  
จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด หมู่ที่ 5  ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี มี นายสมยศ อุ่นเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการ 
 4. ศูนย์ยุติธรรมต าบลท่านัด ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มี นายสมยศ อุ่นเจริญ เป็นประธานศูนย์ฯ 
  

 6. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 6.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  หมู่ที่ 2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย  
 6.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ประชาชนในต าบลท่านัดส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนไม้ยืนต้น โดยมี องุ่น
และมะพร้าวเป็นพืชหลัก รองลงมา คือ มะนาว ฝรั่ง มะม่วง ชมพู่ มะละกอ มีการท าสวนล้มลุกบางส่วน เช่น 
กล้วยไม้ แก้วมังกร  เป็นต้น    
 6.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) ประชาชนมีน้ าประปา
หมู่บ้านและน้ าประปาส่วนภูมิภาค ในด้านการเกษตรกรรมใช้น้ าในล าคลองที่ไหลผ่าน  
 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน  5,288 คนคิดเป็นร้อยละ 
99.92  รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 และศาสนาอิสลาม ซิกส์ ฮินดู และ
อ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ที่มา สนง.พัฒนาชุมชน อ.ด าเนินสะดวก **จปฐ.ประจ าปี 2563)   
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีสถานที่ส าคัญทางศาสนา จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่                
วัดอมรญาติสมาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 โดยมีพระครูอมรวิสุทธาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส 
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           8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดมีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่ คลองสาธารณะ จ านวน           
39 สาย รวมความยาวประมาณ 52.217 กิโลเมตร ดังนี้    
  หมู่ที่ 1 มีคลองสาธารณะ จ านวน    7     สาย 
  หมู่ที่ 2 มีคลองสาธารณะ จ านวน 9     สาย 
  หมู่ที่ 3 มีคลองสาธารณะ จ านวน 6     สาย 
  หมู่ที่ 4 มีคลองสาธารณะ จ านวน 3     สาย 
  หมู่ที่ 5 มีคลองสาธารณะ จ านวน 5     สาย 
  หมู่ที่ 6 มีคลองสาธารณะ จ านวน 3     สาย 
  หมู่ที่ 7 มีคลองสาธารณะ จ านวน 2     สาย 
  หมู่ที่ 8 มีคลองสาธารณะ จ านวน 4     สาย 
   
  2 ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมท า ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านัด โดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกๆด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัดจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหา และความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดยังได้เน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและ
ยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท า ได้แก่  
   (1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
   (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
   (3)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
   (4)  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
   (7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (8)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  



  (9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร 
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 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 
 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
 (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
 (3) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
 (6) การสาธารณูปการ  
 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 (2) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ  

 (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และ 

ผู้ด้อยโอกาส  
 (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
 (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

            3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 (3) การผังเมือง  
 (4) จัดให้มีที่จอดรถ  

 (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (6) การควบคุมอาคาร 
 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์  
 (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
 (4) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  



 (5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
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 (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
 (8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน  
 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (1) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย  

และสิ่งปฏิกูล 
 (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
           6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

 (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ละวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 (3) การจัดการศึกษา  

 (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
 7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 (1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 

ให้ ตามความจ าเป็นและสมควร   
 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
 (4) การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน  
 

 ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ ท าให้ต้องมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่านัดก าหนดส่วนราชการไว้ 5 ส่วน คือ ส่วนส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม และยังต้องมีการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ชัดเจน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ที่มีการถ่ายโอนงานจากหน่วยงานอ่ืน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้   
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 ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เน้นการให้บริการประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้
ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สร้างทัศนคติ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้บุคลากรทั้งฝุาย
การเมืองและฝุายประจ า ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  
 
 

  3  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  
 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด แบ่งเป็นดังนี้ 
1.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วยบุคคลดังนี้  

1. นายพิทักษ์ ปุจฉาการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายก าพล  จันทร์งาม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายปิยวัฒน์ เกษรเทียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 1 
4. นายสายัณห์ จันทร์มงคลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 2 
5. นายสุชาติ ชิ้นประกอบเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3 
6. นายบัณฑิต สุดใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3 
7. นายวัฒนสันต์ ตั๊นธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 4 
8. นายสมศักดิ์ แพรประไพพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 5 
9. นางรัชฏาภรณ์ ซื่อสัตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 5 
10. นายกิตติศักดิ์ ทองระหง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 6 
11. นายเชาวลิต ธาดาสกุลอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 7 
12. นายมนตรี เกษตรธนสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8 
13. นายจรินทร์ จันทร์เจือศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8 

มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร 

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย   

นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ 
      2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนทั้งสิ้น  4 คน  ดังนี้ 

1. นายสมยศ  อุ่นเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายสมบัติ  เพ็ญศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายโสภณ  เหลี่ยมไข่ต้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายนิทัศ  ศิริธนิกุล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ  
ระเบียบ  และข้อบังคับทางราชการ 

(2) สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ช่วงระยะ 3 ปี  ข้างหน้า          
(พ.ศ.2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ และจากรายได้ที่มี
อยู่จ ากัด ประกอบกับภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น              
จึงก าหนดส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังใหม่ ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท า 
ร่างข้อบังคับ การจัดท าทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหาร การด าเนินการ        
ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการให้อนุญาตต่างๆ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ 
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน  
ดังแผนภูมิโครงสร้าง    

2. กองคลัง  
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการ

เงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่น ๆ 
งานเกี ่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน  ดังแผนภูมิโครงสร้าง 
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3.  กองช่าง  
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บ

และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  
งานแผนงานด้านว ิศวกรรมเครื ่องจ ักรกล การรวบรวมประว ัต ิต ิดตาม ควบคุมการปฏิบ ัต ิงาน
เครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
แบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น 4 งาน  ดังแผนภูมิโครงสร้าง  

4.  กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา 

วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา  การส่งเสริมการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ ารุง
สถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน   การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่
เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม ท านุบ ารุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรม
ด้านภาษา  การฝึกอบรมด้านอาชีพ ส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดท าแผนชุมชนการด าเนินชีวิต
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และที่
ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น 3 งาน  ดังแผนภูมิโครงสร้าง   

5.  กองสวัสดิการสังคม   
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ

เยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน า  หรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน  ดังแผนภูมิโครงสร้าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา สมาชิกสภา อบต. 

รองประธานสภา 

เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 
4.งานกฎหมายและคดี 
5.งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ฝ่ายการเงินและบัญช ี

 

1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
4.งานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 

1.งานก่อสร้าง 
2.งานออกแบบ
และควบคุมอาคาร 
3.งานประสาน
สาธารณูปโภค 
4.งานผังเมือง 

 

1.งานบริหารการศึกษา 
2.งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.งานกิจการโรงเรยีน 

 

1.งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 
๒.งานสังคมสงเคราะห ์
๓.งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี 
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  4  การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 
 

จากหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปูาหมายและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท า 
แผนพัฒนาบุคลการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับข้อมูลทั่วไป ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และการจัด
โครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างส่วนราชการ รวมทั้งกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ท าให้เห็นได้ว่าองค์กาบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพการบริหารงาน แต่ก็ยังคงต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และ
ส่งเสริม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเอง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล จึง
ได้วิเคราะห์ศักยภาพการบริหารงานเพ่ือก าหนดการบริหารงานบุคลากรในอนาคตต่อไป โดยวิเคราะห์จากตัว
บุคลากร และวิเคราะห์ระดับองค์กร โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ดังนี้   
 

 
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร   

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 

  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมี
การศึกษาตรงตามสายงานในต าแหน่งหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 

  มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพ่ือมอบ
นโยบายการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ติดตามงาน และมอบหมายงานใหม่ๆ ในการ
ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 

  หัวหน้างาน มีความรู้ ความสามารถพร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
  มีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น การบันทึกข้อมูลบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  มีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  

จุดอ่อน 
 

   บุคลากรยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่  
   บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ 
   บุคลากร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมมากข้ึน  
   บุคลากรยังขาดความเข้าใจในระบบงานสารบรรณ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง 

ส่วนราชการภายใน ขาดข้ันตอนในการปฏิบัติ และยังขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน  
   งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด  

         บุคลากรขาดความกระตือลือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ 
องค์กรและส่วนรวม  

   มีงบประมาณจ านวนจ ากัดในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ครบทุกคนในแต่ละปี  
และไม่สามารถเพ่ิมบุคลากรที่มีความจ าเป็นให้เพียงพอต่อภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้น 

   มีข้อจ ากัดด้านวงเงินการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 40  
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 ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส 
 

 ผู้บริหารระดับองค์กรมีความเข้าใจในการท างาน และสามารถสนองนโยบายรัฐบาลได้ดี 
 มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้บุคลกรสามารถค้นคว้า หา 

ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 
 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มอัตราเงินเดือนและค่าครองชีพ ท าให้การด ารงชีวิตของบุคลากรดีข้ึน 
 บุคลากรท างานเป็นทีม และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

 

  ปัญหา/อุปสรรค 
 

  บุคลากรขาดทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก 
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว 

.  กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานไม่ 
เป็นตามที่ก าหนดไว้  

  หัวหน้างาน มีการสั่งงานและเร่งรัดเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
 

การวิเคราะห์ระดับองค์การ 
ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  

   ในระดับองค์กรมีการแบ่งส่วนราชการฝุายบริหาร ฝุายข้าราชการ และฝุายนิติบัญญัติ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติชัดเจน  

  ผู้บริหารระดับองค์กร มีการมอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรรักษาราชการแทน และมีการมอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการ อย่างชัดเจน 

  ผู้บริหารระดับองค์กร มีการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานบุคคลเองตามกฎหมาย  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีการประชุม อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย   
  มีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น การบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  มีการประสานงานคล่องตัวระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น า

ในชุมชน  
 

จุดอ่อน 
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่  
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ 
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  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ ส่วนใหญย่ังไม่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
  มีงบประมาณจ านวนจ ากัดในการจัดส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ได้รับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี  
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่เข้าใจในบทบาทของการ 

ท างานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 

 ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทุกประเภท 
และเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีศักยภาพ  
    มีหน่วยงานอื่น ๆ เช่นส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด อ าเภอ เป็นผู้แนะน า
และก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้ค าปรึกษาในการบริหารงานทุกด้าน 
   มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนยีที่ทันสมัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในระดับองค์กรให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ชุมชนในพ้ืนที่ เป็นชุมชนค่อนข้างห่างไกลชุมชนเมือง ท าให้มีความเจริญด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น  
 

 ปัญหา/อุปสรรค 
   มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่เสมอ ท าให้องค์กรปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและไม่เกิดประโยชน์
สูงสุด และบางครั้งยังมีการผันงบประมาณเพ่ือกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มเท่านั้น 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงาน และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  องค์กรมีระบบอุปถัมภ์และพรรคพวก 
 
5.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร 
 
 วิสัยทัศน์  
 

“พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ มุ่งสู่องค์กรเป็นเลิศ เชิดชูหลักธรรมมาภิบาล ประสานการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม”  

 

“ภายในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จะมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ส่วนราชการภายในจะเป็น
แหล่งองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จะมีศักยภาพ น าองค์กร
ไปสู่องค์กรแห่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการประสานงานเป็นทีมของ
องค์กร”  
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พันธกิจ 
  
1. พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่บุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดในการปฏิบัติหน้าที่อันพึงจะปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
2. สร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีให้บุคลากรรู้สึกรักและหวงแหนองค์กรและร่วมกันน าองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3.  สร้างการประสานงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย ให้บุคลากรท างานเป็นทีมและมีความ เข้าใจ

ตรงกันทุกด้าน 
4.   สร้างทีมทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง และให้บริการที่ประทับใจ 
5.  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานน าพาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการท างานเป็นทีม  
6.  พัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริหาร 

ประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการบริการรวดเร็วขึ้น  
7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้แก่บุคลากร 

ทุกระดับ    
 

 

เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย การพัฒนาบุคลากร 
 
1. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่บุคลากร  

ส่งเสริมทีมบุคลากรที่แข็งแกร่ง อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานแทนกัน
ได้  

2. เพ่ือพัฒนาพัฒนาส่วนราชการภายในและองค์กร เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา 
และแนะน า แก่ประชาชน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล และการท างานเป็นทีม 

3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริการให้แก่ประชาชน  
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

4. เพ่ือพัฒนาและน าระบบการให้บริการและเพ่ิมช่องทางการให้บริการที่ประทับใจแก่ 
ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมทีมบุคลากรที่แข็งแกร่ง อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถท างานแทนกันได้  
 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค  

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการพัฒนาส่วนราชการภายในและองค์กร เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 

ให้ค าปรึกษาและแนะน า แก่ประชาชน  
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการให้บริการและเพ่ิมช่องทางการให้บริการที่

ประทับใจแก่ประชาชน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย               
เพื่อเป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด น าไปสู่การพัฒนาบุคลากร 

โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา ดังต่อไปนี้ 



 
 

ส่วนที่  3 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร  ขอบเขตและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากร  
 

จากกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามข้อมูลทั่วไป และกรอบอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่านัด จึงให้ความส าคัญบุคลากรทุกระดับ ทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงานย่อย และตัวบุคลากร
รายบุคคล เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ทั้งด้านความรู้ที่ใช้
การปฏิบัติงาน ความช านาญในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
รวมถึงความรู้ที่เก่ียวกับการบริหารงาน การท างานแทนกัน การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคโดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านัด ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  
  
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่บุคลากร 
ส่งเสริมทีมบุคลากรที่แข็งแกร่ง อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานแทน
กันได้  
 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
  1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานครอบคลุม
ทุกด้าน 
  2)  พัฒนาบุคลากรทุกคนให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
  3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน 
  
ยุทธศาสตร์ที่  2   การสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 
 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
  1)  สร้างเสริมและกระตุ้นจิตส านึกให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี ในการให้บริการประชาชน  โดย
ยึดหลักธรรมมาภิบาล ให้น าพาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  2)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชนด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค 
  3)  พัฒนาและเสริมบุคลิกภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรทุก
ระดับให้สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาส่วนราชการภายในและองค์กร เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา        
และแนะน าแก่ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  

1) พัฒนาส่วนราชการและองค์กรให้เป็นศูนย์รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง 
การ ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ และพัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ประทับใจแก่ประชาชน  
 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  

1) พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน พัฒนา 
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนให้มากข้ึน  
  2)  พัฒนาบุคลากรให้มีระบบการสื่อสารและสื่อความหมาย ให้มีความรู้สึกที่ดี สามารถ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3)  พัฒนา ปรับปรุงการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการบริการประชาชนรวดเร็วขึ้น 
 
  เป้าหมาย 
 

ก. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทุกคน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ข. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้รับพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการส่งเสริมทีมบุคลากรที่แข็งแกร่ง อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท างานแทนกันได้  

  ส่วนราชการภายในและองค์กร เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาและแนะน า แก่ประชาชน 
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล และการท างานเป็นทีม บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริการให้แก่ประชาชน 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

บุคลากรได้รับการพัฒนาและน าระบบการให้บริการและสามารถเพ่ิมช่องทางการให้บริการที่
ประทับใจแก่ประชาชน เพ่ิมมากข้ึน  
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 ขอบเขตและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร   
 

 อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 267  และ
ข้อ 274  

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้วิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินความรู้ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ประกอบด้วย ผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ, 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดังนี้  
 

 
 

จ 
 
 
 

 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่นั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัดเห็นสมควรก าหนดขอบเขตการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานครบทุกด้าน  ดังนี้ 

1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดย 
ทั่วไป เช่นระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ เป็นต้น  
  2)   ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งงาน ได้แก่ ความรู้ความ สามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง  

คณะผู้บริหาร จ านวน (คน) 
นายก อบต. 1 
รองนายก อบต. 2 
เลขานุการนายก อบต. 1 

รวม 4 

สมาชิกสภาฯ จ านวน (คน) 
ประธานสภาฯ 1 
รองประธานสภาฯ 1 
สมาชิกสภาฯ  11 

รวม 13 

 
ส่วนราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกจิ 

(คน) 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 
(คน) 

 
รวม 

ปลัด/รองปลัด 2 - - 2 
ส านักงานปลัด อบต. 4 2 7 13 
กองคลัง 3 3 - 6 
กองช่าง 1 2 1 4 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 2 - 3 
กองสวัสดิการสังคม 1 1 - 2 

รวม 12 10 8 30 
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  3)   ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  4)   ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  5)   ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข   
 การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาพัฒนาหลักสูตร ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนากลุ่ม 
เปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา ให้มีความสอดคล้องงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่านัด จัดสรรส าหรับการพัฒนาบุคลากร ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่ง 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหนึ่งหลักสูตรหรือหลายหลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทอล 

 
ดังนั้น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับ 

การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ก าหนด ซึ่งจะกล่าวต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  4 
วิธีการพัฒนาบุคลากร  และระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 

 การด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านัด ร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดราชบุรี หรือหน่วยงานอื่น  โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
กลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้  

1) การปฐมนิเทศ  
2) การฝึกอบรม  
3) การศึกษาดูงาน  
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้ก าหนดขอบเขตการพัฒนาบุคลากร ไว้ 5 ด้าน ซึ่งบุคลากร 
ทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตาม
สายงานการปฏิบัติของบุคลากร ทั้งนี้ พนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่ง จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่ง
หลักสูตรหรือหลายหลักสูตรตามหลักสูตรที่คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรก าหนดไว้ 
 

  ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาบุคลากรภายในระยะเวลา 
3 ปี ต่อไปข้างหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ให้เหมาะสมกับกลุ่ม เปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา และหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร  

- การปฐมนิเทศ จะด าเนินการส าหรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล  
ก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และให้ด าเนินการพัฒนาภายในระยะเวลาระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

- การฝึกอบรม องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือ 
สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม    

- การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมที่ตรงตามความสนใจและเกี่ยวข้องกับ 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลจังหวัดราชบุรี หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

- การสอนงานหรือการให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ก่อนมอบหมายงาน/โครงการ และมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงานหรือด าเนินโครงการ 
 โดยการก าหนดวิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร อาจใช้เทคนิคและเครื่องมือการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ดังนี้ 



เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 
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เครื่องมือการพัฒนา ลักษณะเฉพาะ 

1. การฝึกอบรม 
(Classroom Training) 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุม่งาน/ต าแหน่งงาน โดยมี
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลท าหน้าที่ด าเนินการจดัอบรมใหห้รือการ
จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมจากภายนอกที่เหมาะสมให้กับพนักงาน 
 

2. การสอนงาน 
(Coaching) 

เน้นการอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนามโดยส่วนใหญห่ัวหน้า
งานโดยตรงจะท าหน้าท่ีสอนงานให้กับพนักงาน 
 

3. การฝึกอบรมในขณะท างาน 
(On the Job Training : OJT) 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริง โดยมผีู้สอนที่เห็นหัวหน้า
งานหรือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีประกอบเพื่ออธิบายและ
ช้ีแนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกดิประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับการสอนงาน 
 

4. โปรแกรมพี่เลีย้ง 
(Mentoring Program) 

เน้นการพัฒนาเรื่องจติใจ การปรบัตัว การท างานร่วมกับผู้อื่นภายใน
องค์การ องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program ซึ่งพนักงานจะมพีี่
เลี้ยงท่ีได้รับการคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่และพดูคุยกับพนักงานอย่างไม่
เป็นทางการ 

5. การเพิ่มคณุค่าในงาน 
(Job Enrichment) 

เน้นการมอบหมายงานท่ียาก หรือท้าทายมากข้ึน ต้องใช้ความคิดริเริม่ 
การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดมิ เนื่องจากเป็นงานที่
แตกต่างจากงานเดมิที่เคยปฏิบัต ิ
 

6. การเพิ่มปริมาณงาน 
(Job Enlargement) 

เน้นการมอบหมายงานท่ีมากขึ้น เป็นงานท่ีมีขั้นตอนงานคล้ายกับงาน
เดิมที่เคยปฏิบัตหิรืออาจจะเป็นงานท่ีแตกต่างจากเดมิที่ปฏิบัติ แต่งาน
ที่ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ตอ้งใช้ความคิดเชิงวิเคราะหม์ากนัก 
 

7. การมอบหมายโครงการ 
(Project Assignment) 

เน้นการมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษท่ีพนักงาน
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบตัิหรือเป็นโครงการทีเ่พิ่มขึ้นจากงาน
ประจ าที่รับผิดชอบ 
 

8. การหมุนเวยีนงาน 
(Job Rotation) 

เน้นให้พนักงานเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งเพื่อเรียนรู้งาน
นั้น ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาความสามารถของผู้บรหิารก่อนการปรับต าแหน่ง/ระดับ 
 

9. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Consulting) 

เน้นการค าปรึกษาแนะน าเมื่อพนักงานมีปัญหาที่เกิดขึ้น จากงานท่ี
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท าหน้าที่ให้แนวทางเคล็ดลับ และวิธกีาร
เพื่อให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันได ้
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เครื่องมือการพัฒนา ลักษณะเฉพาะ 

10. การติดตาม/สังเกต 
(Job Shadowing) 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และการติดตามหัวหน้างานหรือ
ผู้รู้ในงานนั้นๆ เป็นเครื่องมือท่ีไมต่อ้งใช้เวลามากนัก ในการพัฒนา
ความสามารถของพนักงาน เนื่องจากพนักงานจะต้องท าหน้าที่สังเกต
ติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน 

11. การท ากิจกรรม 
(Activity) 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไมต่้องมีเวลาหรือข้ันตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากพนักงานในการรบัผิดชอบกิจกรรมให้บรรลเุปูาหมายที่
ก าหนด 

12. การเรยีนรู้ตนเอง 
(Self Learning) 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัตดิ้วยตนเองจากแหล่ง/ช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ 
เช่น การอ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work Instruction 
หรือค้นคว้าข้อมูลผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก e – Learning หรอื
สอบถามจากผู้รู้ เป็นต้น 

13. การเป็นวิทยากรภายใน 
(Internal Trainer) 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด รักการสอน
และมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์การท าหนา้ที่จดัอบรมให้กับพนักงานในหน่วยงาน
ต่างๆ  

14. การดูงานนอกสถานท่ี 
(Internal Trainer) 

เน้นการดรูะบบและขั้นตอนงานจากองค์การที่เป็นตัวอย่าง ในเรื่องที่
ต้องการดูงาน เพื่อให้พนักงานเห็นแนวคิด และหลักปฏิบตัิที่ประสบ
ความส าเร็จ อันน าไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป 

15. การให้ข้อมูลปูอนกลับ 
(Feedback) 

เน้นการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิและแจ้งผลหรือให้เป็นข้อมูล
ปูอนกลับแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการท างาน 

16. การฝึกงานกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
(Counterpart) 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็น
การฝึกงานภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
พนักงานภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

17. การเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง/คู่
เปรียบเทยีบ(Benchmarking) 

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอนหรอืระบบงานจากองค์การอื่นท่ีเป็น
ตัวอย่าง มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือระบบงานปัจจุบัน 
เพื่อกระตุ้นจูงใจพนักงานให้เห็นถงึสถานะของหน่วยงานเทียบกับ
องค์การเป็น Best Practice 

18. การประชุม/สมัมนา 
(Meeting Seminar) 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สมัมนาจึงมีบทบาทส าคญัมาก
ในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สมัมนา น าเสนอความคดิเหน็
ร่วมกัน 

19. การให้ทุนการศึกษา 
(Scholarship) 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ประสบการณ์มากข้ึน
จากอาจารยส์อน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เรยีนด้วยกัน ซึ่งบุคคล
ที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างานหรือเวลาส่วนตัวในการขอรับทุน
จากองค์การ 

 
 



 

ส่วนที่ 5 
งบประมาณ บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
 

 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  ต้องจัดสรร
งบประมาณ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน โดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า และเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ ดังนี้ 

1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.1  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน             

ใช้สอย และวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   
- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้   150,000  บาท  
- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 

บุคลากรท้องถิ่น  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศ ส าหรับคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ตั้งไว้ 10,000 บาท 
  -   รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตั้งไว้ 10,000 บาท 
               1.2 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารคลัง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน                      
                   -    รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้   50,000  บาท  

     1.3 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก 
อัคคีภัย  ตั้งไว้  30,000  บาท  

     1.4 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  
 1.5 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  
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    1.6 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 
สงเคราะห์ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  10,000  บาท  
 1.7 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  
1.8  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
บริหาร การปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน  ตั้งไว้  150,000  บาท  

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดีท าดีเพ่ือพ่อสานต่อ 
ความพอเพียง  ตั้งไว้  15,000  บาท 

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี  
ด้วยหัวใจ”  ตั้งไว้  5,000  บาท 

1.9  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน 
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน             

- รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมประเพณี และวันส าคัญทางพุทธ 
ศาสนา ตั้งไว้ 5,000 บาท 
 

 2) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
นัด ยังคงประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด   
 
 
  บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการการพัฒนาบุคลากร 
 

1. ข้อมูลจากหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ข้อมูลจากการฝึกอบรมของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด หรือ 

หน่วยงานอื่น 
3. ข้อมูลจากโครงการฝึกอบรม สอนงาน การมอบหมายงาน การดูงาน ฯลฯ ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่านัด   
 



ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏบิัตหิน้าที ่ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมทีมบุคลากรทีแ่ขง็แกร่ง อันจะท าให้การปฏบิัตหิน้าที่
อย่างมปีระสิทธภิาพ และสามารถท างานแทนกันได้

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานครอบคลุมทุกด้าน
ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม

ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
1 ประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้  การปฏิบัติงานของพนักงานยงัไม่ เพื่อสร้างความเขา้ใจอันอีระหว่าง 12 คร้ัง/ปี การประชุม การปฏบิติังาน ติดตามงาน

บริหาร พนักงานส่วนต าบล เป็นปในแนวทางเดียวกนั ผู้บริหารและพนักงานของอบต. เปน็ไปตามที่ ตามชิ้นงาน

และพนักงานจา้ง ก าหนด

2 อบรมหลักสูตรกลยทุธ์การบริหาร บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ 2 คน การฝึกอบรม 17,000 17,000 - ได้รับการพฒั- รายงานผล

ของนักบริหารงานท้องถิน่ ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ทักษะ ส าหรับการเป็นผู้บริหาร นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

3 อบรมหลักสูตรกลยทุธ์การบริหาร บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ 1 คน การฝึกอบรม  - 17,000 - ได้รับการพฒั- รายงานผล

ของนักบริหารงานช่าง ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ทักษะ ส าหรับการเป็นผู้บริหาร นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

4 อบรมหลักสูตรกลยทุธ์การบริหาร บุคลากรยงัไม่มีการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม 17,000  - - ได้รับการพฒั- รายงานผล

ของนักบริหารงานการคลัง ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

5 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลบุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม - 33,000 - ได้รับการพฒั- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

                                                                    บัญชรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ การพัฒนาบุคลากร                                                                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

งบประมาณ/ที่มา

(อบต.ด าเนินการเอง)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)



ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
6 อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์ บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม - 34,000 - ได้รับการพฒั- รายงานผล

นโยบายและแผน ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

7 อบรมหลักสูตรเจา้พนักงานธุรการบุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม -  - 24,000 ได้รับการพฒั- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

8 อบรมหลักสูตรนักวิชาการ บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม - 34,000  - ได้รับการพฒั- รายงานผล

การเงินและบัญชี ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

9 อบรมหลักสูตรนักวิชาการ บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม  - 34,000  - ได้รับการพฒั- รายงานผล

จดัเกบ็รายได้ ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

10 อบรมหลักสูตรนายช่างโยธา บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม  - 24,000 - ได้รับการพฒั- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

11 อบรมหลักสูตรนิติกร บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ 1 คน การฝึกอบรม   - 34,000 ได้รับการพฒั- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ทักษะ ส าหรับการเป็นผู้บริหาร นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

12 อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม -  - 39,500 ได้รับการพฒั- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

13 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม -  - 34,000 ได้รับการพฒั- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตามงบประมาณ/ที่มา

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

งบประมาณ/ที่มา

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)



ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
14 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปบุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม - 34,000 - ได้รับการพฒั- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

15 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม - 34,000  - ได้รับการพฒั- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

16 อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม -  - 34,000 ได้รับการพฒั- รายงานผล

สวัสดิการสังคม ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

17 อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม - 34,000  - ได้รับการพฒั- รายงานผล

ท้องถิน่ระดับต้น ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

18 อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา บุคลากรยงัไม่ได้รับการพัฒนาตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ 1 คน การฝึกอบรม -  - 34,000 ได้รับการพฒั- รายงานผล

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ส าหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน นาอยา่งน้อย การฝึกอบรม

1 หลักสูตร

19 จดัปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจใุหม่ บุคลากรจ าเป็นต้องได้รับการ เพื่อให้บุคลากรเขา้ใจบทบาท หน้า 4 คน การสอนงาน/ - - - การปฏบิติังาน ติดตามงาน

ความรู้กอ่นมอบหมายงานและระ ที่ ที่ต้องปฏิบัติตามต าแหน่งที่ได้ การปฐมนิเทศ เปน็ไปตามที่ ตามหน้าที่

หว่างทดลองงาน รับการแต่งต้ัง ก าหนด ที่รับผิดชอบ

20 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ บุคลากรจ าเป็นต้องได้รับการ เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ 40 การฝึกอบรม 150,000 150,000 150,000 การปฏบิติังาน ติดตามงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  พัฒนาความรู้และประสบการณ์ ใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติ การดูงาน มีประสิทธภิาพ ตามหน้าที่

การปฏิบัติงาน และทัศนศึกษา มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน งานให้ดียิง่ขึน้ไป ดียิง่ขึน้ ที่รับผิดชอบ

ดูงาน
21 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ บุคลากรจ าเป็นต้องได้รับความรู้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ 40 การฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000 มีความรู้การ ทดสอบ

บรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย และทบทวนในการป้องกนัอัคคีภัย ใจ ในการป้องกนัอัคคีภัย ปอ้งกนัอคัคีภยั การปฏบิติั

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏบิัตหิน้าที ่ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมทีมบุคลากรทีแ่ขง็แกร่ง อันจะท าให้การปฏบิัตหิน้าที่

(อบต.ด าเนินการเอง)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)



อย่างมปีระสิทธภิาพ และสามารถท างานแทนกันได้

แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกคนให้สามารถปฏิบัติงานกนัได้ 
ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม

ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
1 อบรมหลักสูตรการจดัวางและการเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจในการ เพื่อให้บุคลากรสามารถท างาน 15 คน การสอนงาน/ - - - บคุลากรท า ทดสอบตาม

ติตามประเมินผลการควบคุมภาย จดัวางและการติดตามประเมินผล การจดัวางและติดตามประเมินผล การประชุม งานแทนกนั แบบที่ก าหนด

ใน การควบคุมภายใน การควบคุมภายในแทนกนัได้ ได้

2 อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในการเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบ 15 คน การสอนงาน - - - บคุลากรท า ทดสอบตาม

น าเขา้ระบบการติดตามประเมิน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แทนกนั การณ์ ให้ท างานแทนกนัได้ การใหค้ าปรึกษา งานแทนกนั แบบที่ก าหนด

ผล ระบบ E-plan ได้

3 อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในการเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบ 15 คน การสอนงาน - - - บคุลากรท า ทดสอบตาม

บันทึกขอ้มูลระบบ E-Laas ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แทนกนั การณ์ ให้ท างานแทนกนัได้ การใหค้ าปรึกษา งานแทนกนั แบบที่ก าหนด

ได้

4 มอบหมายงานและหมุนเวียนงาน บุคลากรยงัไม่สามารถปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ 15 คน การมอบหมาย/ - - - บคุลากรท า ทดสอบตาม

ประจ าปี ตามระบบงานสารบรรณได้ ในระบบการส่งต่อเอกสารมากขึน้ การหมุนเวียน งานแทนกนั แบบที่ก าหนด

งาน ได้

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏบิัตหิน้าที ่ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมทีมบุคลากรทีแ่ขง็แกร่ง อันจะท าให้การปฏบิัตหิน้าที่

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา

(อบต.ด าเนินการเอง)



อย่างมปีระสิทธภิาพ และสามารถท างานแทนกันได้
แนวทางที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการศึกษาระดับที่สูงขึน้

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล

1 โครงการรณรงค์และกระตุ้นให้ บุคลากรยงัขาดความกระตือรือร้น เพื่อสร้างจติส านึกในการเป็นคุณ 10 คน การใหค้ าปรึกษา - - - บคุลากรใหค้วาม ติดตามจากผู้

บุคลากรเห็นคุณค่าในการศึกษา ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ค่าการศึกษาในระดับสูงขึน้ ส าคัญใน สนใจศึกษาต่อ

การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มทีัศนคตทิีด่ ีมคุีณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัตงิาน สามารถให้บริการประชาชนดว้ยความเป็นธรรม
แนวทางที่ 1 สร้างเสริมและกระตุ้นจติส านึกให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี ในการให้บริการประชาชนโดยยดึหลักธรรมมาภิบาล ให้น าพาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ (คน) เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
1 โครงการเขา้วัดปฏิบัติธรรม สนับสนุนให้บุคลากรมีจติส านึกโดย เพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 20 คน การท ากจิกรรม - - - มีคุณธรรมและ จ านวนผู้เขา้

ประจ าเดือน ยดึหลักธรรมาภิบาล ของบุคลากรในอันจะพึงปฏิบัติ จริยธรรมใน ร่วมกจิกรรม

หน้าที่ตามหลักการบริหารฯ การปฏบิติังาน

2 โครงการทัศนศึกษาดูงาน ภายใน บุคคลากรต้องมีการศึกษา เปรียบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ 20 คน การเปรียบเทียบ  -  -  - รู้จกัเปรียบ ผลต่างการปฏิ-

และนอกสถานที่ เทียบกบัองค์กรที่เป็นต้นแบบใน ทักษะ และกระตุ้นจติส านึกให้มี คู่เปรียบเทียบ เทียบการปฏิ- งานหลักจากศึก

การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี ทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน งานกบัองค์กรอืน่ษาดูงานฯ

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ สนับสนุนให้บุคลากรมีจติส านึกโดย เพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 30 คน การท ากจิกรรม 10,000    10,000    10,000    มีคุณธรรมและ จ านวนผู้เขา้

จริยธรรมส าหรับบุคลากรท้องถิน่ ยดึหลักธรรมาภิบาล ของบุคลากรในอันจะพึงปฏิบัติ จริยธรรมใน ร่วมกจิกรรม

หน้าที่ตามหลักการบริหารฯ การปฏบิติังาน

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มทีัศนคตทิีด่ ีมคุีณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัตงิาน สามารถให้บริการประชาชนดว้ยความเป็นธรรม

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(ส่งบคุลากรเขา้ร่วมกจิกรรม )

งบประมาณ/ที่มา



แนวทางที่ 1 สร้างเสริมและกระตุ้นจติส านึกให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี ในการให้บริการประชาชนโดยยดึหลักธรรมมาภิบาล ให้น าพาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ 
ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม

ที่ (คน) เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
4 โครงการจดักจิกรรมประเพณี สนับสนุนให้บุคลากรมีจติส านึก เพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 30 คน การท ากจิกรรม 5,000 5,000 5,000 มีคุณธรรมและ จ านวนผู้เขา้

และวันส าคัญทางพุทธศาสนา รักษ์ในวัฒนธรรมอันดีของไทย ของบุคลากรในอันจะพึงปฏิบัติ จริยธรรมใน ร่วมกจิกรรม

หน้าที่ตามหลักการบริหารฯ การปฏบิติังาน

5 โครงการรวมพลังแห่งความภักดี สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้รัก เพื่อให้บุคลากรมีความจงรักภักดี 30 คน การท ากจิกรรม 15,000 15,000 15,000 มีคุณธรรมและ จ านวนผู้เขา้

ท าดีเพื่อพ่อสานต่อความพอเพียง สามัคคี และปฏิบัติตนตามปรัชญา และปฏิบัติตนแบบพอเพียง จริยธรรมใน ร่วมกจิกรรม

เศรษฐกจิพอเพียง การปฏบิติังาน

6 โครงการกจิกรรมจติอาสา สนับสนุนให้บุคลากรมีจติอาสา เพื่อให้บุคลากรมีจติอาสาในการ 30 คน การท ากจิกรรม 5,000 5,000 5,000 มีคุณธรรมและ จ านวนผู้เขา้

"เราท าความดี ด้วยหัวใจ" ในการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน จริยธรรมใน ร่วมกจิกรรม

ส่วนรวม การปฏบิติังาน

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มทีัศนคตทิีด่ ีมคุีณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัตงิาน สามารถให้บริการประชาชนดว้ยความเห็นธรรมและเสมอ
แนวทางที่  2  พัฒนาและเสริมบุคลิกภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

งบประมาณ/ที่มา

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)



ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
1 โครงการเล่นกฬีาสานสัมพันธ์ ต้องมีการสร้างบุคลิกภาพ และ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ สร้างเสริมบุค- 30 คน การท ากจิกรรม  -  -  - บคุลากรมี จ านวนผู้เขา้

ระหว่างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิสุขภาพของบุคลากรให้อยูอ่ยา่งมี ลิกภาพ และสุขภาพบุคลากรให้ บคุลิกภาพดี ร่วมกจิกรรม

ภาพในการปฏิบัติงาน ความสุข พร้อมปฏิบัติงานอยูเ่สมอ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างเสริมความรู้และสัมพันธ์อันดี เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และสร้าง 30 คน การท ากจิกรรม 10,000    10,000    10,000    บคุลากรมีความ จ านวนผู้เขา้

บุคลากร ในการจดักจิกรรมร่วมกนั ความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงาน การอบรม สัมพนัธท์ี่ดีและ ร่วมกจิกรรม

การท างานร่วมกนั ให้บุคลากรมี ร่วมกนั ท างานร่วมกนั

ความสุขในการปฏิบัติงาน อยา่งมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาส่วนราชการภายในและองค์กร ให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ พัฒนาบุคคลากรให้สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าประชาชนไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ
แนวทางที่  1  พัฒนาส่วนราชการและองค์กรให้เป็นศูนยร์วมรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ให้เป็นศูนยก์ลางแหล่งความรู้ และพัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
1 อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตการจดั ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ให้บุคลากรน า 2 คน การฝึกอบรม 5,000 5,000 5,000 บคุลากรมีความรู้ระบบสารสนเทศ

ท าภาพหรือกราฟฟิกเพื่อการ มีความรู้ความเขา้ใจ ในระบบ มาประยกุต์ใช้พัฒนาส่วนราชการ ในการพฒันา ของอบต.

ส่ือสาร เทคโนโลยี ระบบ พฒันาดีขึน้

2 อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรส าหรับส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ให้บุคลากรน า 5 คน การฝึกอบรม 14,000 14,000 14,000 บคุลากรมีความรู้ การจัดเก็บ

การจดัเกบ็เอกสารส านักงาน มีความรู้ความเขา้ใจ ในระบบ มาประยกุต์ใช้พัฒนาส่วนราชการ ในระบบการจดั เอกสารเป็นระบบ

เทคโนโลยี เกบ็เอกสาร ค้นหาง่าย

3 โครงการให้ความรู้เกีย่วกบัมาตร- ต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาส่วนราชการและองค์กร 8 คน การสอนงาน - - - อบต.เปน็ศูนย์ องค์ความรู้

การบริการสาธารณะของอปท. มีความรู้ความเขา้ใจ ในกฎหมาย ให้เป็นศูนยร์วมแหล่งความรู้ต่างๆ โปรแกรมพี่เล้ียง รวมความรู้ที่ ที่รวบรวม

และระเบียบที่เกีย่วขอ้งเพิ่มขึน้ มีประสิทธภิาพ เปน็หมวดหมู่

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาระบบการให้บริการและเพ่ิมชอ่งทางการให้บริการทีป่ระทับใจแก่ประชาชน 
แนวทางที่  1  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน พัฒนาส่งเสริมให้มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการแกป่ระชาชนให้มากขึน้

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(ส่งบุคลากรตามหลักสูตรของสถาบันฯ)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา

งบประมาณ/ที่มา

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา



ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
1 โครงการจดักจิกรรม 5 ส. น าแนวทางปฏิบัติ 5 ส เพื่อเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท างาน 30 คน การท ากจิกรรม - - - อาคารสถาน การเปล่ียน

การท างานเป็นทีม ร่วมกนัวางแผน เป็นทีม ช่วยเหลือกนั และเสริม ที่ สะอาด แปลงของ

และลงมือปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน สร้างความเป็นผู้น า ท างานเปน็ทีม สถานที่ และคน

2 โครงการส่งเสริมกจิกรรม บุคลากรร่วมมือกนัท าความสะอาด เพื่อให้อาคาร สถานที่ และบริเวณ 30 คน การท ากจิกรรม 5,000 5,000 5,000 อาคารสถาน การเปล่ียน

Big Cleaning Day  อาคาร สถานที่ท างาน และบริเวณ โดยรอบ สวยงาม สะอาด ที่ สะอาด แปลงของ

โดยรอบ เพื่อความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกบัการปฏิบัติงาน สวยงาม น่าอยู่ สถานที่

น่าปฏิบัติงาน
3 โครงการให้ความรู้เกีย่วกบัความ สร้างทัศนคติ และจติส านึก ให้ตระ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ 30 คน การสอนงาน - - - มีช่องทางการ แบบประเมิน

ส าคัญของช่องทางการประชาสัม หนักถงึความส าคัญของช่องทาง ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริ โปรแกรมพี่เล้ียง ใหบ้ริการเพิม่ ตามที่ก าหนด

พันธ์และการให้บริการประชาชน การให้บริการและการประชาสัม ยธรรมของบุคลากรให้ปฏิบัติงาน ขึน้

พันธ์ขา่วสารขององค์กร โดยยดึ ให้ถกูต้องตามหลักธรรมมาภิบาล
หลักให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาระบบการให้บริการและเพ่ิมชอ่งทางการให้บริการทีป่ระทับใจแก่ประชาชน 
แนวทางที่  2  พัฒนาให้บุคลากรมีระบบการส่ือสารและส่ือความความหมาย ให้มีความรู้สึกที่ดี สามารถประสานงานระหว่างส่วนราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
1 โครงการพี่สอนน้อง สานสัมพันธ์ บุคลากรมีหน้าที่ที่ไม่แจม่ใส ยิม้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี การส่ือสาร  30 คน การสอนงาน - - - มีการส่ือสาร แบบประเมิน

ระหว่างผู้บริหารฯ สมาชิกอบต. แยม้ ขาดการทักทายผู้มาติดต่องาน ที่ดี และการส่ือความหมายที่เป็น และส่ือความ ตามที่ก าหนด

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา



และพนักงาน ไปในแนวทางเดียวกนั หมายที่ตรงกัน

2 โครงการกจิกรรมตามใจฉนั สาน ความสามารถในการประสานงาน เพื่อส่งเสริมการประสานงาน 30 คน การท ากจิกรรม - - - มีการส่ือสาร จ านวนคร้ัง
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ระหว่างส่วนราชการยงัคงต้องปรับ ระหว่างส่วนราชการ ให้มีประ- และส่ือความ ที่ท ากจิกรรม

ปรุง ซ่ึงต้องมีการละลายพฤติกรรม สิทธิภาพมากขึน้ และให้บุคลากร หมายที่ตรงกัน

ระหว่างการปฏิบัติงานบ้าง มีการท ากจิกรรมที่อยากท าร่วมกนั

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาระบบการให้บริการและเพ่ิมชอ่งทางการให้บริการทีป่ระทับใจแก่ประชาชน 
แนวทางที่  3  พัฒนา ปรับปรุงการน าระบบเทคโนโยลีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแกป่ระชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการรวดเร็วขึน้ 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธกีารพัฒนา/ ประโยชน์ที่ การติดตาม
ที่ เครือ่งมือ 2564 2565 2566 จะได้รับ ประเมินผล
1 ฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงทางระบบเทคโน เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้เกีย่วกบั 30 คน การฝึกอบรม/ 10,000    10,000    10,000    บุคลากรมีทัก รูปแบบเอก

ให้ผู้บริหาร และพนักงาน โลยสีารสนเทศที่ทันสมัยอยา่งรวด คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ การฝึกงานกบั ษะในการปฏิ- สารที่มีการ
เร็ว งาน ผู้เชี่ยวชาญ งาน เปล่ียนแปลง

(อบต.ด าเนินการเอง)

(อบต.ด าเนินการเอง)

งบประมาณ/ที่มา





ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  เป็นประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  เป็นกรรมการ 
3. บุคลากรหรือผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าที่ ก าหนดวิธีการ และจัดให้มีแบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ 
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดเป็นรายบุคคล เป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ของผู้เข้ารับการพัฒนา  และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะ ในการติดตามประเมินผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด รับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการด าเนินการต่อไป 
 

 นอกจากการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้ว ในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ในแต่ละครั้งที่เป็นผู้ด าเนินการเอง จะต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
พัฒนาความรู้ ในแต่ละครั้งเป็น 2 ระยะ คือ 

1) ระยะก่อนการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบสอบถามหรือแบบ  
ทดสอบ เพ่ือวัดความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจก่อนการได้รับการพัฒนาความรู้  

2) ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบสอบถามหรือแบบ  
ทดสอบชุดเดิม เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจ หลังการได้รับการพัฒนาความรู้ แล้วน ามา
เปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนนแตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไร 
  

ในกรณีที่มีการจัดการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ จะมี
การประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับขาการศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของ
อบต.ได้ทราบ และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนต่อไป และรายงานให้ผู้ก ากับดูแลได้รับทราบต่อไป 

 

นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เป็นราย
แผนงาน/โครงการ เพ่ือความเหมาะสมและความหลากหลายในการจัดให้มีข้อเสนอแนะ และรายงานผล
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัดทราบ และสั่งการแก้ไข ปรับปรุง และด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนั้นต่อไป 




