
 
แผนพฒันาบคุลากร 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา
ชมุแสง 



อ าเภอทุ่งฝน      จงัหวดัอดุรธานี 
 

ค ำน ำ 
 

  การบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหป้ระสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน ์พนัธกิจและ
ยุทธศาสตรท่ี์ก าหนดไว ้ตลอดจนนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีแถลงไวต้่อสภา อบต.ไดน้ัน้ 
บคุลากรถือเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัยิ่งในการบรหิารและน าองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง  จึงไดใ้หค้วามส าคญักับการพฒันาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาทุกดา้น เท่าท่ี
ก าลงัความสามารถของ อบต. และบคุลากรจะท าได ้     และไดจ้ดัท าแผนพฒันาบคุลากรนีข้ึน้ไว ้เป็นแนวทาง
ในการพฒันาบคุลากรทุกกลุ่มขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชมุแสง  ตามระยะเวลาของแผนพฒันา อบต. 
และอาจจะมีการปรบัปรุง   ใหเ้หมาะสมขึน้ในโอกาสตอ่ไป  
 

  คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชมุแสง หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า หากไดด้  าเนินการตาม
แผนพฒันาบคุลากรนีแ้ลว้ บคุลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชมุแสง จะเป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพ เป็นท่ี
พึงพอใจของประชาชน สามารถสรา้งผลงานท่ีดีมีมาตรฐานใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชมุแสงได ้   จึง
ขอขอบคณุผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งและจดัท าแผนพฒันาบคุลากร   ไว ้ณ ท่ีนี ้
 

 
 

                                           (นายบญุไทย  แสนกระจาย) 
                                            นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาชมุแสง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แผนพัฒนาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  ดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัใิหอ้งคก์รปกครองสว่นมีความเป็นอิสระใน
การบริหารงานบคุคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน  และ ก.อบต.จงัหวดัไดก้ าหนด
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบังานบคุคลส าหรบัพนกังานสว่นต าบลแลว้ 
  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาชมุแสง  ถือว่าบคุลากรเป็นทรพัยากรท่ีมีความส าคญัและจ าเป็น
ในการบรหิารจดัการองคก์ร  การใหค้วามส าคญัในการพฒันาบคุลากรจงึเป็นเรื่องท่ีส าคญัท่ีถือเป็นนโยบายท่ี
ผูบ้รหิารองคก์รตอ้งใหค้วามส าคญัและท าการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง จงึไดจ้ดัท าแผนพฒันาบคุลากร ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๔๕   สว่นท่ี ๓   
ขอ้ ๒๖๙-๒๗๔ 

 
๒.  ข้อมูลด้านบุคลากร 
๒.๑  อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 
 ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓  ก าหนดโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการตาม
อตัราก าลงัไว ้ ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



โครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) 

 
 
 
 

รองปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

 

ส านักปลดั อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น ) 
-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานกิจการสภา อบต. 
 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) 
-งานการเงิน 

-งานบัญชี 

-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

-งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
-งานก่อสร้าง 

-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-งานประสานสาธารณูปโภค 

-งานผังเมือง 

กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับ ต้น) 
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

-งานสังคมสงเคราะห ์

-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี

กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 
-งานการบริหารงานการศึกษา 

-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-งานส่งเสริมกจิการโรงเรยีน 

-งานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา 

งานส่งเสรมิกิจการเกษตร 

-งานส่งเสริมการเกษตร 

-งานส่งเสริมปศุสตัว ์

งานสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม 

-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

-งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

-งานรักษาความสะอาด 

-งานควบคุมโรค 

-งานควบคุมและจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 



 
 
 
 
 

โครงสร้างส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

หัวหน้าส านักปลัก  
(นักบริหารงานทั่วไป) 

อ านวยการ 
ท้องถิ่น 

ต้น 1 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ 1 พนักงานขับรถยนต์ 2 คนงานทั่วไป 2 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิชาการ ช านาญการ 1 ผช.จพง.บันทึกข้อมูล 1  - ภารโรง 1 

3. งานกฎหมายและคดี 2. งานนโยบายและแผน 
 
 

 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ 
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.งานกิจการสภา 1.งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 



 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างกองคลัง 

 
                   
                   
          

                   
                   
                   
                   
 
                   
        
                    

ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 ผช.จพง.ธุรการ 1  -  - 
นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 ผช.จพง.ป้องกันฯ 1  -  - 
เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1  -  -  - 

รวม 5 รวม 4 รวม 2 รวม 3 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) 

2.งานบัญชี 4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 3.งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 

-งานพัฒนารายได้ 
 

1.งานการเงิน 



(ทักษะ) 

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง) อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1   คนงานทั่วไป 1 
นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1  -     
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1  -     
เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1  -     

รวม 4 รวม 1   รวม 1 
   
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่างโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 4. งานผังเมือง 
-งานวางผังพัฒนาเมือง 

3. งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 1.งานก่อสร้าง 



 
 
      
 
 
 
                 

ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง) อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 1     

นำยช่ำงโยธำ ทั่วไป ปฎิบัตงาน/ช านาญงาน 1  -     
รวม 2 รวม 1     

 
 
 
 
 

 
โครงสร้างส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 

 
 

กองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(ทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4 คนงานทั่วไป 1 

นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1    -   
คร ู - คศ.1 5    -   

รวม 7   รวม 4 รวม ๑ 
 

โครงสร้างส่วนสวัสดิการสังคม 
 
 

4.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.งานศาสนา 2.วัฒนธรรมและประเพณี 1.งานการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)  

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิกำรสังคม 
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม) 

อ านวยการ 
ท้องถิ่น 

ต้น 1 นักพัฒนำชุมชน 1 ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
พัฒนำชุมชน 

1 คนงานทั่วไป  

รวม 1 รวม 1 รวม 1 รวม 1 
 
 
 
 
   
         
 

2.งานสังคมสงเคราะห์ 

5.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.งานส่งเสริมการเกษตร 

3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มฯ 1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 



 
        



๓. กำรวิเครำะหบุ์คลำกร 
 

การวิเคราะหบ์คุลากร ( Personal Analysis) ใชห้ลกัการวิเคราะหแ์บบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะหแ์บบ
เดียวกบัการวางแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่ีกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดไว ้เพ่ือใหก้ารอา่น
ผลการวิเคราะหเ์ป็นไปในทางเดียวกนัและเขา้ใจไดง้่าย 

 
          กำรวิเครำะหต์ัวบุคลำกร 

 
                                                                                                               
                        จุดแข็ง                    จุดอ่อน   

๑. มีภมูิล  าเนาอยูใ่นพืน้ท่ีใกล ้  อบต.   ๑. มีความรูไ้มเ่พียงพอกบัภารกิจขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
๒. มีอายเุฉล่ีย ๒๕-๔๐ ปี  เป็นวยัท างาน  ๒. ท างานในลกัษณะใชค้วามคดิสว่นตวัเป็นหลกั 
๓. มีการพฒันาศกึษาหาความรูเ้พิ่มเตมิ  ๓. มีภาระหนีส้ิน 
๔. เป็นคนในชมุชนสามารถท างานคล่องตวั  ๔. ใชร้ะบบเครือญาตมิากเกินไป  ไมค่  านงึถึงกฎระเบียบ          
      โดยใชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวัได ้       ของราชการ 
         
     

         
                                                                                                
        โอกำส                                                                              ข้อจ ำกัด 

      ๑.  มีความใกลช้ิดคุน้เคยกบัประชาชน  ๑.  สว่นมากมีเงินเดือน/ คา่จา้งนอ้ย รายไดไ้มพ่อ 
           ท าใหเ้กิดความรว่มมือในการท างาน         ๒.  ระดบัความรูไ้มพ่อกบัความยากของงาน 
           ไดง้่าย                                                       ๓.  พืน้ท่ีกวา้งท าใหบ้คุลากรท่ีมีอยูไ่มพ่อใหบ้รกิาร 

๒. มีความจรงิใจในการพฒันา  อบต.                         ๔.  บคุลากรมีภาระตอ้งดแูลครอบครวั และตอ่สูปั้ญหา 
      อทุิศตนได ้ตลอดเวลา                                                เศรษฐกิจท าใหมี้เวลาใหช้มุชนจ ากดั 
๓. ชมุชนยงัมีความคาดหวงัในตวัผูบ้ริหารและ             ๕.  มีความกา้วหนา้ในวงแคบ 
       การท างานของ อบต. ในฐานะตวัแทน                                   
 

 
 
 



             กำรวิเครำะหใ์นระดับองคก์ร 
 

                                                                                                                                                                                                 
จุดแข็ง                             จุดอ่อน   

๑. บคุลากรมีความรกัถ่ินไมต่อ้งการยา้ยท่ี        ๑.  ขาดความกระตือรือรน้ 
๒. มีระบบบริหารงานบคุคล                                                  ๒.  มีภาระหนีส้ินท าใหท้  างานไมเ่ตม็ท่ี 
๓. อยูใ่นวยัท างานสามารถรบัรูแ้ละปรบัตวัไดเ้ร็ว      ๓.  ขาดบคุลากรท่ีมีความรูเ้ฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรูเ้ฉล่ียระดบัปรญิญาตรแีละสงูกวา่                        ๔.  พืน้ท่ีพฒันากวา้ง ปัญหามากท าใหบ้างสาย    
๕. ผูบ้รหิารระดบัหนว่ยงานมีความเขา้ใจใน                      งานมีบคุลากรไมเ่พียงพอหรือไมมี่ เชน่                  

            การท างานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี้                           นวก.สง่เสรมิการเกษตร      
๕. วสัดอุปุกรณเ์ครื่องมือเครื่องใชใ้นงาน  

                                                                                         บรกิารสาธารณะบางประเภทไมมี่/ไมพ่อ 
           ๖. ส านกังานแคบ ขอ้มลูเอกสารตา่ง ๆ ส าหรบัใช ้ 
                                                                                                       อา้งอิงและปฏิบตัมีิไมค่รบถว้น 
 

                                                                                                    
        โอกำส                                                                                     ข้อจ ำกัด 

๑.  ประชาชนรว่มมือพฒันา อบต.ดี                         ๑.  มีระบบอปุถมัภแ์ละกลุม่พรรคพวกจาก  
         ๒.     มีความคุน้เคยกนัทัง้หมดทกุคน                                        ความสมัพนัธแ์บบ เครือญาติ ในชมุชน การ 
         ๓.     บคุลากรมีถ่ินท่ีอยูก่ระจายทั่วเขต                                      ด  าเนินการทางวินยัเป็นไปไดย้ากมกักระทบกลุม่     
                 อบต. ท าใหรู้ส้ภาพพืน้ท่ี ทศันคต ิ                                      ญาตพ่ีินอ้ง    
                 ของประชาชนไดดี้    ๒.  ขาดบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงาน    
         ๔.    บคุลากรมีการพฒันาความรูป้รญิญาตรี ,       ความรูท่ี้มีจ  ากดัท าใหต้อ้งเพิ่มพนูความรูใ้ห ้  
                 ปริญญาโทเพิ่มขึน้                                                            หลากหลายจึงจะท างานได ้ครอบคลมุภารกิจ   
                                                                                                        ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล       
                                                                                          ๓.  งบประมาณนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ี  

    จ  านวนประชากร   และภารกิจ 
                                                                                                  

  
 

 
 



       กำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำงกำรพัฒนำบุคลำกร 
 
 

โครงสร้ำงปัจจุบัน 
 

 
การพฒันาบคุลากรในโครงสรา้งใหมข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาชมุแสง   จะเป็นการพฒันาโดยให ้

ประชาชนมีสว่นรว่มและใชร้ะบบเปิด     โดยบคุลากรสามสว่นท่ีตอ้งสมัพนัธก์นัเพ่ือใหไ้ดบ้คุลากรท่ีมีคณุภาพ  มี
คณะกรรมการท าหนา้ท่ีวางแผนอตัราก าลงั สรรหาทัง้การบรรจแุตง่ตัง้ การโอนยา้ย และประเมินผลเพื่อการเล่ือน
ระดบัต าแหนง่ การพิจารณาความดีความชอบ และการตอ่สญัญาจา้ง โครงสรา้งการพฒันาบคุลากรขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลนาชมุแสง  ท่ีจะปรบัปรุงจงึเป็นดงันี ้

นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

ผูบ้ริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากบัดูแล 

ผูป้ฏิบติังานมีความรู้
เขา้ใจงานท่ีท า 

สัง่การ/ก าหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ 

รายงานนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

น

ท างานตามค าสัง่ 
ฝึกฝนพฒันาดว้ยตนเอง
ยทุธศาสตร์ได ้

สัง่การ /วางแผน/วนิิจฉยั 
 

   

 

 

ประเมินผล 



 
 
 

วิสัยทัศนก์ำรบริหำรงำนบุคคล 
 

“ภายในปี ๒๕๖๑ บคุลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาชมุแสง  จะมีความกา้วหนา้มั่นคงในชีวิต  มี
ความรูค้วามสามารถ  มีความช านาญการในหนา้ท่ี  มีอธัยาศยัเตม็ใจใหบ้รกิารประชาชน และประชาชนตอ้งไดร้บั
ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ท่ี“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล

ผูบ้ริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากบัดูแล
สนบัสนุน 

ผูป้ฏิบติังานมีความรู้
เขา้ใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ใหค้วามเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพฒันาตนเอง
สนองยทุธศาสตร์ได ้

สัง่การ ติดตามตรวจสอบ 

ใหค้วามเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอตัราก าลงั 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 



 
รายละเอยีดแผนการพัฒนาบุคลากร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 

วัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพ้นกังานสว่นต าบล
ทกุคนทกุต าแหนง่ไดร้บัการ
พฒันา 
 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑. สง่เสรมิและใหค้วามส าคญักบัการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรูป้ระสบการณ ์
และทศันคตท่ีิดีมีประโยชนต์อ่การปฏิบตังิาน โดยใช้
หลกัสตูร  ดงันี ้
 -  ความรูพื้น้ฐานในการปฏิบตัริาชการ 
-   การพฒันาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 
-   ความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในต าแหนง่ 
-   ดา้นการบริหาร 
-   ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
๓.   สง่เสรมิและสนบัสนนุดา้นการศกึษาใหมี้โอกาสศกึษา
ตอ่อยา่งเตม็ท่ี โดยการใหท้นุการศกึษาหรือการอนญุาตให้
ศกึษาตอ่ และสง่เสรมิใหเ้พิ่มพนูความรูใ้นการท างาน
ตลอดเวลา 
๓.  สนบัสนนุใหพ้นกังานสว่นต าบล ลกูจา้งประจ า 
พนกังานจา้ง สมาชิก อบต. ผูบ้รหิาร และประชาชน ไดมี้
โอกาสทศันศกึษาดงูานตามโครงการตา่ง ๆ เพ่ือใหมี้โอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือ
รว่มกบัหน่วยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดงันี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศกึษาดงูาน 
-  ประชมุเชิงปฏิบตักิาร / 
สมัมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค  าปรกึษา และอ่ืน ๆ 
-  ใหท้นุการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี  ปรญิญาโท 
และหลกัสตูรตามสาย
งานปฏิบตัิ 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

งบ อบต.  



 
 

วัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพ้นกังานสว่นต าบล
ทกุคนทกุต าแหนง่ไดร้บัการ
พฒันา 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.   สง่เสรมิจรยิธรรมเพ่ือใหพ้นกังานสว่นต าบล 
ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้งมีคณุภาพ มีความรู ้
ความสามารถ และมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัหินา้ท่ี
อยา่งเหมาะสม 
๒.  การจดัท าประกาศเผยแพรม่าตรฐานจริยธรรมของ
พนกังานสว่นต าบล ลกูจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 
๓.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลงัจากประกาศ
เผยแพรม่าตรฐานจรยิธรรม 
๔.  มีการพฒันาจิตส านึกรบัผิดชอบตอ่บา้นเมือง ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมขุ  วางตวัเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
รว่มกบัหน่วยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดงันี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชมุเชิงปฏิบตักิาร / 
สมัมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค  าปรกึษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจงูใจและ
ลงโทษ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

งบ อบต.  



 

 
วัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพ้นกังานสว่นต าบล
ทกุคนทกุต าแหนง่ไดร้บัการ
พฒันา 

การพัฒนาด้านอื่น ๆ  
๑.  สง่เสรมิใหมี้การพฒันาใหมี้การลดเวลา ลดขัน้ตอนใน
การท างาน การปรบัใชข้อ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั และสามารถ
ใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
๒.  ใหมี้การน าคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการปฏิบตังิาน และ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใชใ้นการท างาน 
๓.  สง่เสรมิใหมี้การด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
รว่มกบัหน่วยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดงันี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชมุเชิงปฏิบตักิาร / 
สมัมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค  าปรกึษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรบัปรุงสถานท่ี
ท างาน และสถานท่ี
บรกิารประชาชน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

งบ อบต.  

 

 

 

 

 



มำตรกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ   
๑.  มีการมอบรางวลัพนกังานองคก์ารบริหารสว่นต าบล ลกูจา้งประจ าและพนกังานจา้งดีเดน่เป็นประจ า 

ทกุปี โดยมีประกาศเกียรติคณุและเงินหรือของรางวลั โดยมีหลกัเกณฑท์ั่วไป ดงันี  ้
   ๑.๑  ความสม ่าเสมอในการปฏิบตังิานราชการ 
   ๑.๒  มนษุยสมัพนัธท่ี์ดีตอ่ประชาชน ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนรว่มงาน 

๑.๓ การรกัษาวินยั ไมมี่ขอ้รอ้งเรียนเรื่องทจุริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอทุิศตนเสียสละเพ่ืองานและสว่นรวม 

๒.  จดัใหมี้สมดุลงช่ือเขา้รว่มโครงการพิเศษในวนัหยดุราชการ 
๓.  จดักิจกรรมท่ีสนบัสนนุใหมี้การแลกเปล่ียนความคดิเห็นรว่มกนั ท างานรว่มกนั เช่น การจดักิจกรรม

พฒันาท่ีหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นเจา้ภาพ  การพบปะสงัสรรค ์ เป็นตน้ 
 

มำตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
๑.  มอบอ านาจใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้ตน้พิจารณาโทษแก่บคุลากรในสงักดัท่ีกระท าผิดวินยัไมร่า้ยแรงไดใ้น

ขัน้วา่กลา่วตกัเตือนแลว้เสนอใหป้ลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลทราบ 
๒.  มีมาตรการการรกัษาวินยั โดยลดหย่อนโทษใหแ้ตล่ะระดบัสายการบงัคบับญัชาละ  ๓  ครัง้  ยกเวน้

การกระท าผิดวินยัในมาตรการท่ีประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑ การด่ืมสรุา การเลน่การพนนัในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทจุริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรอ้งผลประโยชนจ์ากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย

หรือระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรกัษาสถานท่ีจนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายกบัประชาชนหรือองคก์าร 

บรหิารสว่นต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกนัเอง 
  

การตดิตามผล 
 

  ใหมี้การติดตามผลจากโครงการท่ีจดัขึน้ทัง้ก่อนและหลงัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร ประกอบกบั 

ความเห็นของหนว่ยตรวจราชการ , หนงัสือรอ้งเรียนตา่ง ๆ,  และผลกระทบหรือเสียงสะทอ้นกลบัมาท่ีองคก์ร 
 

 

  

 

 

 

 



 

บทสรุป 
 

การบริหารงานบคุคลตามแผนพฒันาบคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาชมุแสง สามารถ
ปรบัเปล่ียนแกไ้ข เพิ่มเตมิใหเ้หมาะสมไดก้บักฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนกังานองคก์ารบริหารสว่นต าบล 
ตลอดจนแนวนโยบายและยทุธศาสตรต์า่ง ๆ  ประกอบกบัภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตใุห้
การพฒันาบคุลากรบางต าแหนง่ท่ีจ  าเป็นไดร้บัการพฒันามากกว่า และภารกิจบางประการท่ีไมมี่ความจ าเป็น อาจ
ตอ้งท าการยบุ หรือปรบัโครงสรา้งหนว่ยงานใหมใ่หค้รอบคลมุภารกิจตา่ง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายถ่ายโอนงาน
สูท่อ้งถ่ินใหม้ากท่ีสดุ บคุลากรท่ีมีอยูจ่งึตอ้งปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณอ์ยูเ่สมอ    


