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   การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างนั้น ได้
ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา
ส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้าน
การบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ต่อไป  

   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จะเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านสร้างได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2566 ไว้ ณ ที่นี้ 
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แผนพฒันาพนกังานสว่นต าบล  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

************************* 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ

สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน โดยต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  
เป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและ  
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้อง ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด 
เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม  
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้ งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตร
หลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้
วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี ดังกล่าว ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น ๆ  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
อีกทางหนึ่งด้วย โดยยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม   ตลอดจน    
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พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  1. ส่งเสริมกระบวนการท างานและวิธีการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2. ส่งเสริมการสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  3. ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย 

   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 

2. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

   2.1 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มี
จิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด เพ่ือการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งม่ันที่จะเข้าใจและตระหนักรู้
ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 
  2.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะใน
การบริหารและปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

3. เป้าหมายในการพัฒนา 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ. 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการ
พัฒนา 

 3.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างบรรลุตามเป้าหมาย 
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4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล    
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  ได้แตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ที่ 
178/2563 ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2563  ประกอบด้วย   

โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
บุคลากรในสังกัดให้ครอบคลุม ดังนี้ 
  4.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละ   
สายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  4.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัดต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร   
อาจประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  4.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และ

ความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  4.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 4.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

สิบต ารวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ประธานกรรมการ 
นางสาวสุพชรสิริ มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง กรรมการ 
นางมะลิด สารภาพ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
นายธัชณะพิศาล เจริญสมบัติ นายช่างโยธารักษาราชแทนผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
นายสมาธิ        จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขานุการ 
นางสาวสุวัสสา เสริมศิลป์ นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสุวิมล ผ่องศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 

(5) การท างานเป็นทีม 
 4.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านสร้าง  เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพ่ือสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัว
บุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

5. ขั้นตอน ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

  5.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

  5.3 จัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  
  5.4 จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลจังหวัดปราจีนบุรี ให้ความเป็นชอบ  
  5.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

6. โครงสรา้งสว่นราชการ 
  โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ภายใต้
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.
2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น 3 ส่วนราชการ ดังนี้ 
  1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีภารกิจด้าน งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ 
งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย งานการศึกษา งานกิจการสภา อบต. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารงานบุคคล    งาน
ส่งเสริมการเกษตร 
   2) กองคลัง มีภารกิจด้าน งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานทะเบียนพาณิชย์ 
   3) กองช่าง มีภารกิจด้าน งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค 
งานผังเมือง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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โครงสรา้งสว่นราชการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้งตามกรอบแผนอตัราก าลัง 3 ปี 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

 
โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจุบนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม ่ หมายเหต ุ

1. ส านกังานปลดั อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานธุรการ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานกฎหมายและคด ี
1.5 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7 งานการศึกษา 
1.8 งานกิจการสภา อบต. 
1.9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.10 งานบริหารงานบุคคล 
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 

1. ส านกังานปลดั อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานธุรการ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานกฎหมายและคด ี
1.5 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7 งานการศึกษา 
1.8 งานกิจการสภา อบต. 
1.9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.10 งานบริหารงานบุคคล 
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 

 

2. กองคลงั 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญช ี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 
2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
2.6 งานทะเบยีนพาณิชย ์

2. กองคลงั 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญช ี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 
2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
2.6 งานทะเบยีนพาณิชย์ 

 

3. กองชา่ง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานสาธารณปูโภค 
3.4 งานผังเมือง 
3.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

3. กองชา่ง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานสาธารณปูโภค 
3.4 งานผังเมือง 
3.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

 



-6- 
 

กรอบโครงสร้างสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ส านักงานปลดั อบต. 
หวัหนา้ส านกัปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น ) 

กองคลงั 
ผู้อ านวยการกองคลงั 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองชา่ง 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานธุรการ 
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานกฎหมายและคดี 
5. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. งานการศึกษา 
8. งานกิจการสภา อบต. 
9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10.  งานบริหารงานบุคคล 
11. งานส่งเสริมการเกษตร 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
4. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 
5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
6. งานทะเบียนพาณิชย ์
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โครงสรา้งของส านักงานปลดั  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- คนงานท่ัวไป (1)           - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)         - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)                - นิติกร ปก./ชก. (1)               - ครู คศ.1 (2)              
- พนักงานขับรถยนต์  (1)                                                                                                                                                         -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
- ภารโรง (1)                  
 
 
 
 
                                                        - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)                                       - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
 
 
 
 
   

 
ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ครู คศ.1 ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
จ านวน 1 - 2 - - 2 - 4 3 

หวัหนา้ส านกัปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

(1) 

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี 
. 

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภา 

งานการศึกษา 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งานธุรการ งานบริหารงานบุคคล 

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (-) 

งานส่งเสริมการเกษตร 
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โครงสรา้งของกองคลงั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
                         - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (-)                                                                                     - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (-) 
                     - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) (1)                                                                      - ผูช้่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
                        - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                   
                                                                                                                            - นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก (1) 
                                                                                                            - ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - 1 - - 1 3 - 

ผู้อ านวยการกองคลงั  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการเงิน งานบัญชี 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

งานทะเบียนพาณิชย์ 
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โครงสรา้งของกองชา่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

         
     
 
 
     
             - นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) 
                                                                                        - ผูช้่วยนายช่างโยธา (1) 
                                                                                        - ผูช้่วยเจ้าพนักงานประปา (-) 
                                                                                        - พนักงานผลิตน้ าประปา (3) 
                                                                                        - คนงานทั่วไป (1) 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - - 1 4 

ผู้อ านวยการกองชา่ง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานผังเมือง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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7. การวิเคราะหส์ภาพปญัหาและแนวทางในการพฒันาพนกังานส่วนต าบล  
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 

ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และจุดอ่อน ขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ      
อุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กร
มีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่     มี
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  
มีรายละเอียดดังนี้    

 

วเิคราะหป์จัจยัภายใน ภายนอก (SWOT)  ในการจดัท าแผนพฒันาพนักงานสว่นต าบล 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลบา้นสรา้ง 
 

จดุแข็ง   S 
1. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 
4. ผู้บริหารปกครองแบบครอบครัว 
5. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
6. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
7. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอ านวย

ความสะดวกทั่วถึง 
8. ขอบเขตการท างานมีความชัดเจน 
 

จดุอ่อน   W 
1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 
4. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
5. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กร 
6. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และพัฒนางาน 

โอกาส   O 
1. อบต.บ้านสร้าง ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง

ด้านการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. อบต.บ้านสร้าง ให้ความส าคัญต่องานการ

เจ้าหน้าที่  
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี 

 

ข้อจ ากดั  T 
1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 
2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน

ระเบียบ กฎหมาย  

 
 

 



-11- 
 

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรพัฒนำบุคลำกร 
โครงสร้ำงปัจจุบัน 

 
 

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จะเป็นการ 
พัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรทุกส่วนต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผล
เพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
น

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 
ประเมินผล 
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โครงสร้างทีป่รบัปรงุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม
ก ากับดูแลสนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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8. การก าหนดสมรรถนะเพือ่ใชใ้นการพฒันา 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก  6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

   2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ก าหนด แนวทางส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อม
กับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

  3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่ง
อยู่ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน  

9. หลักสูตรการพัฒนา 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน 2545  ข้อ 274 หลักสูตรการ
พัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร 
ให้ครอบคลุมทุกระดับต าแหน่ง ดังนี้ 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
 ส านักงานปลัด 
 1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นิติกร 
 4. ครู 
 5. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 8. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  9. พนักงานขับรถยนต์ 
 10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
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  11. ภารโรง 
  12. คนงานทั่วไป 
  ตรวจสอบภายใน 
  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
  กองคลงั 
  1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
  2. นักวิชาการพัสดุ 
  3. นักวิชาการเงินและบัญชี 
  4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) 
  6. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  7. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  8. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ 
  กองชา่ง 
  1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
  2. นายช่างโยธา 
  3. ผู้ชว่ยนายช่างโยธา 
  3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานประปา 
  4. พนักงานผลิตน้ าประปา 
  5. คนงานทั่วไป 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้พิจารณา
และให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า รวมถึงพนักงานจ้างทุกส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร และคุณธรรม
และจริยธรรม  ดังนี้  
   1. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างของงาน นโยบาย
ต่าง ๆ เป็นต้น 
   2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  เป็นต้น 

  3. ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานการเงินและการคลัง งานด้านช่าง งานสารบรรณ    
งานพัฒนาชุมชน งานจัดเก็บรายได้  งานพัสดุ เป็นต้น 
   4. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  5. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
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  6. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน          
อย่างมีความสุข 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จึงเห็นสมควรให้บุคลากรขององค์กร ได้รับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง 
หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดยหลักสูตร
ต่าง ๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
ข้างต้น  หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการเดียวกันได ้

10. วิธกีารพฒันา ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 
   10.1 วธิกีารพฒันาบคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
   วิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็น
หน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้   
  1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่  
  2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
   3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมประจ าเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 
   5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
   6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

  10.2 แนวทางการด าเนินการ 

  การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง มี
การก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ 3 แนวทาง ดังนี้ 

  1. องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง 
  2. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
  3. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างเป็นผู้ด าเนินการ 
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  10.3 ขั้นตอนการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
                       
    

 
 

 

 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลือง 

งานไมส่ าเร็จตามก าหนด 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจน

ปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ  
หน่วยงานภายใน อบต. 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องการฝึกอบรม
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรม 

จัดท าโครงการ 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการ
ฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
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10.4 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 
 

ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมเพ่ือการพัฒนา
องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง 

เพ่ืออบรมบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ใน
การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

ผู้บริหาร บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง จ านวน 
48 คน 

40,000 ต.ค. - ก.ย. การปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

2 โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านกฎหมาย 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานส่วน
ต าบล และ ลูกจ้าง 
จ านวน 48 คน 

20,000 ต.ค. - ก.ย. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

3 โครงการอบรมป้องกันและปราบปราม
ทุจริต 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการปลูกจิตส านึก
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
เจ้าหน้าท่ี และพนักงาน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนง.ส่วนต าบล 

40,000 ต.ค. - ก.ย. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
เจ้าหน้าท่ี และพนักงาน มี
ความรู้และเข้าใจในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมากข้ึน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนง.ส่วนต าบลทุกท่านมีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนง.ส่วนต าบล 

15,000 ต.ค. - ก.ย. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนง.ส่วนต าบลทุกท่านมี
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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11. มาตรการเสริมสร้างขวญัก าลังใจ   
   ๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นเป็น 
ประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
  ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
  ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
  ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒. จัดให้มีการเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการหรือกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
   ๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 

12. มาตรการด าเนนิการทางวนิยั  
  ๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่

ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ 
   ๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาได้ไม่เกิน ๓ 
ครั้ง ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ไม่อาจลดหย่อนโทษได้ คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย  
     หรือระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ 

               บริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



-19- 

13. การติดตามประเมินผล 
               การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวมของ
องค์การ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนดแนวทาง
ในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  1) การรายงานผลการฝึกอบรม 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
3) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

รูปแบบที่ 1 การรายงานผลการฝึกอบรม 
  1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องท ารายงานผลการเข้ารับการอบรม ภายใน 60 วันท าการ 
นับแต่วันกลับจากการอบรมเสร็จสิ้น เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับและเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ  
  2.  ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
  3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 
 

รูปแบบที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผน
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการ 
โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
  เป็นสมรรถนะที่บุคลากรทุกต าแหน่งต้องมี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์พันธกิจ และความสามารถ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ประกอบด้วย 
   1.1 การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็ว             
   1.2 ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต
ในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
หลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ขององค์กรมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
  1.3 การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความส าเร็จ ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มี
อยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่องค์การบริหารส่วน 

 



-20- 

ต าบลบ้านสร้างก าหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่  
ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
  1.4 ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
  1.5 การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน และมี
ความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน 
       เป็น สมรรถนะที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1 ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2 ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3 พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.4 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการ
โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

รปูแบบที ่3 การพจิารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปี งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบาง
ต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจต้องท าการยุบ หรือปรับ
โครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด 
บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 


