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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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ค าน า 

 
  การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์              
พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงไว้
ต่อสภา อบต.  ได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไป                         
สู่ความส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าที่ก าลังความสามารถของ อบต. และบุคลากรจะท าได้ และ
ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีระยะเวลาของแผน ๓  ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6) ตามระยะเวลาของแผนพัฒนา อบต. 
และอาจจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมข้ึนในโอกาสต่อไป  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล     
ท่าแร้งได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 -       
๒๕๖6) ไว้ ณ ที่นี้ 
 

 
                                             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เร่ือง                 หน้า 
หลักการและเหตุผล         ๑ 
วัตถุประสงค์          ๒ 
เป้าหมาย          ๒ 
ขั้นตอนด าเนินงาน         ๒ 
ข้อมูลอัตราก าลัง          
 -  โครงสร้างอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง      ๔ 
 -  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล     ๑๔ 
การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล     ๑๕
 -  การวิเคราะห์ตัวบุคลากร       ๑๖ 
 -  การวิเคราะห์ในระดับองค์กร       ๑ ๗ 
 -  การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร     ๑๘ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ๒๐  
มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ        ๒๒ 
มาตรการด าเนินการทางวินัย        ๒๒ 
การติดตามผล          ๒๓ 
บทสรุป           ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑ - 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) 

๑.  หลักการและเหตุผล 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๖๙ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 

(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดย 
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลขึ้นโดยจักท าให้สอดคล้องกับแผนก าลัง ๓ ปี  โดยครอบคลุมบุคลากรทั้งทางด้านผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจ้าง โดยจะน าแผนดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคล ากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแร้ง ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะมีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร
ให้ทันสมัย มีมาตรฐานในการให้บริการประชาชนในทุกๆ ด้าน และมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ตลอดจนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค
ปัจจุบัน 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งถือว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการบริหารจัดการองค์กร  การให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร                 
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความส าคัญและท าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  



- ๒ - 
 

จึงได้จัดท าแผนพัฒนา พนักงานส่วนต าบล ประจ าปี ๒๕๖4  – ๒๕๖6 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
  ๓. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อันประกอบด้วย พนักงาน ส่วนต าบล  
และพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพ่ิมพูน

ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๔.๑  การเตรียมการและการวางแผน 
  ๑)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๔.๒  การด าเนินการพัฒนา 

๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
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๒)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา        
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

๑.๑  ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 
๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่

มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ปัจจุบันส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งแล้ว 
จ านวน  4  อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน  1  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา และพนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน  ๓  คน โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๗ งาน ดังนี้ 

๑.งานบริหารงานบุคคล 
           -  งานการเจ้าหน้าที่ 
           -  งานสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

๒.งานบริหารงานทั่วไป 
          - งานธุรการ งานสารบรรณ  จัดท าค าสั่ง ประกาศ 
           - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
           - งานตรวจสอบภายใน 
           - งานจัดท าฎีกา 
           - งานประชาสัมพันธ์ 
         ๓. งานนโยบายและแผน 
           - งานนโยบายและแผน 
           - งานวิชาการ 
           - งานบันทึกข้อมูล 
          - งานงบประมาณ 

๔.งานนิติกร 
           - งานด้านนิติกร 
           - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
           - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
           - งานการให้เช่าและทรัพย์สิน 

๕.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           - งานอ านวยการ 
           - งานป้องกันและฟ้ืนฟู 



- ๔ - 
๖. งานกิจการสภา 

           - งานการประชุม 
           - งานสารบรรณ 
           - งานกฎหมาย 

๗. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
          - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
           - งานรักษาความสะอาด 

๒. กองคลัง 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การับเงิน การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ

เอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ     
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี     
งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันกองคลัง มีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งแล้ว  จ านวน ๔  อัตรา และ 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้ 
          ๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
                 -   งานการเงิน 
                 -   งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
                 -   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
                 -   งานเก็บรักษาเงิน 
                 -    งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
                 -   งานงบการเงินและงบทดลอง 
                 -   งานแสดงฐานะทางการเงิน 
         ๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
                 -  งานพัฒนารายได้ 
                 -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
                 -  งานทะเบียนควบคุมและ เร่งรัดรายได้ 
          ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                 -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
                -  งานพัสดุ 
                 -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
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๓. กองช่าง 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน 
ควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับ
มอบหมาย 
 ปัจจุบันกองช่าง มีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งแล้ว  จ านวน ๑ อัตรา  โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้ 
       ๓.๑  งานก่อสร้าง 
              - งานก่อสร้างและบูรณะถนนสะพาน เขื่อน 
     - งานข้อมูลก่อสร้าง 

       ๓.๒   งานออกแบบและควบคุมอาคาร               
              - งานประเมินราคา 
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
    - งานระบายน้ า     
    - งานผังเมือง 
      ๓.๓   งานบริหารทั่วไป 
              - งานธุรการ       
    - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
    - งานจัดท าฎีกา    
    - งานขออนุญาตและก่อสร้าง 

  - งานประสานกิจการสาธารณูปโภค และบริการ        

                    ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                      มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  จัดระบบ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายวิชาการเพ่ือการศึกษา 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส ารวจเด็กที่มีอยู่ตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้า เรียน สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา จัดท ารายงาน
การศึกษา และสถิติข้อมูลต่าง ๆ จัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม จัดงานประเพณี
และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น การรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ทักษะด้านต่างๆ  แก่เด็กและเยาวชน  
ประกอบด้วย งานการศึกษา  งานศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี 
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นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่
และเป็นผู้ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งแล้ว  
จ านวน ๑ อัตรา บุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๔  อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ อัตรา โดย แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ดังนี้ 
     ๔.๑  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

    - งานแผนและวิชาการ 
    - งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และส่งเสริมอาชีพ 
- งานกีฬาและนันทนาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา 
- งานติดตามและประเมินผลการศึกษา   

       ๔.๒   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
              - งานบริหารทั่วไป 
              - งานส่งเสริม สนับสนุนกิจการศาสนา 
              - งานอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

           - งานส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕.กองสวัสดิการสังคม  
มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
งานสวัสดิการสังคม การควบคุมตรวจสอบ การจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น การสังคมสงเคราะห์ การ
ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การ
ส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานห้องสมุดและงานสวนสาธารณะ การให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วยงานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี  และ
งานพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่และเป็น ผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ส่วนสวัสดิการสังคม และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 ปัจจุบันกองสวัสดิการสังคม  มีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งแล้ว  จ านวน ๑ อัตรา    
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑  อัตรา  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้ 

๕.๑ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน   
- งานสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
- งานจัดระเบียบสังคมและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
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- งานประสานความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

๕.๒  งานสังคมสงเคราะห์                    
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

             - งานสงเคราะห์เด็กเยาวชนที่พิการทางร่างกายสมองและปัญญา 
             - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง  ๆ 
            - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคม 
  สงเคราะห ์

             - งานสงเคราะห์ประชาชนทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
            ๕.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  

- งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาสตรีและกิจกรรมสตรี 

  - งานสนับสนุนกิจกรรมของสตรี 



  

                                                                                                - ๘ - 

 
 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ขนาดกลาง) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
4. งานกิจการสภา 
5. งานกฎหมายและคด ี
6. งานสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได ้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและ

พัสด ุ
 
 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร 
3. งานบริหารทั่วไป 
4. งานผังเมือง 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
(ว่าง) 

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) 

1. งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน 

2. งานสังคมสงเคราะห ์
       3. งานส่งเสริมอาชีพและ

พัฒนาสตร ี
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักงานปลัด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

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

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 2 - 1 1 2 5 

 
 

 
 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
- นักจัดการงานท่ัวไป ปก. (1) 
- ลูกจ้างประจ า (นักจัดการงาน  
  ทั่วไป)  (1) 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
  (ว่าง ๑) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการ 
  ประชาสัมพันธ์ (๑) 

งานบริหารนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ชก. (1) 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

(ว่าง 1) 
 
 

 

งานกฎหมาย 
- หัวหน้าส านัก 
  ปลัด (ต้น) (1) 
 
 
 

 
 

งานรักษาความสะอาด 
  - คนงานประจ ารถขยะ     
    (2) (ว่าง 1) 
 - คนงานท่ัวไป (1)  
   (ว่าง 1) 
 
 

 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- จพง.ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ปง./ชง. 
(ก าหนดเพิ่ม 1) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 

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

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 2 - 1 - - - - 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1) 

งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1) 

 
 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- นักวิชาการพัสดุ ชก. (1) 
 
 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ชง.  (1) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 1 - 1 - 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ปง/ชง (ว่าง 1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ว่าง 1) 

 
 
 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
 
 
 
 

38 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ครู  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 - 3 - 3 - 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (1) 

งานบริหารการศึกษา 
- ครู (3) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ก าหนดเพ่ิม 1) 

 
 
 
 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษา ชก. (1) 
 
 
 

 



  

 
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - 1 - 

งานสังคมสงเคราะห ์
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 

-  
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (1) 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
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- ๑๔ - 

๑.๒  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๖) 

พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี้ 
มาตรา ๖๖   องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  

สังคมและวัฒนธรรม 
มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
มาตรา  ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและที่บ ารุงประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 



  

        - ๑๕ - 
 

 การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ

ส่วนราชการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นจะเห็นได้ว่า พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในทาง
ระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากพนักงานส่วนต าบลและ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการ
ปฏิบัติงานก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรและประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งได้วิเคราะห์ในส่วนของตัวพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งหน้าที่และตัวองค์กร 
ดังนี้ 

จากหลักการและเหตุผลและจากวิเคราะห์ดังกล่าว ข้างต้นพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ แนวทางปฏิบัติงานและ
คุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การบริหารงานและปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแร้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                - ๑๖ - 
 
 

๓. การวิเคราะห์บุคลากร 
 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 

          การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จุดอ่อน   

๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้   อบต.   ๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๒. มีอายุเฉลี่ย ๓๕- ๔๐ ปี  เป็นวัยท างาน  ๒. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน  ๓. มีภาระหนี้สิน 
     ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง        ๔ . ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบ          
     กับการทุจริต                                                 ของราชการ  
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  ๕. ไม่ศึกษาความรู้เพิ่มเติม  
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  ๖. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในปัจจุบันที่ต้องใช้  
      โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้       เทคโนโลยีสมัยใหม่  
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดี     

         

                                                                                               
        โอกาส                                                                              ข้อจ ากัด 

      ๑.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน   ๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ    
          รายจ่ายท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน        ๒ .  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
           ไดง้า่ย                                                      ๓.  พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 

  ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.                      ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 
      อุทิศตนได้ ตลอดเวลา                                          เศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
  ๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ             
      การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   

 
 
 
 
 



  

- ๑๗ - 
 

            การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                                                                                                                              
         จุดแข็ง                                                     จุดอ่อน   

๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่        ๑.  ขาดความกระตือรือร้น 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้               ๒.  มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย    
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                      งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี                 

          การท างานสามารถสนองตอบนโยบายไดด้ ี                     ๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
    ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                    บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
            
 

                                                                                  
        โอกาส                                                                    ข้อจ ากัด 

 ๑.  ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี                                ๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก              
๒.  มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                                     ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  ในชุมชน  

        ๓.  บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต                                   การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมัก   
             กระทบอบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ                           กลุ่มญาติพ่ีน้อง 
             ของประชาชนได้ดี                                               ๒.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
        ๔.  บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,                          ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้                               
             ปรญิญาโทเพ่ิมขึน้                 หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ 

  ๕.  อบต.ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเข้ารับการ      ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       ฝึกอบรมตามหลักสูตรตา่งๆ             ๓.  งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ 

    ความหนาแน่นต่อจ านวนประชากร และ 
    ภารกิจ     

                                                                                    
              
            
                                                                                   

     
                                                                                                   
                                                                                                                      



  

- ๑๘ - 
 

     การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจะเป็นการพัฒนาโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรต้อง สามัคคีและมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งท่ีจะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจัดท าแผน 
ควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เข้าใจ
งานท่ีท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบให้เป็น 

ไปตามระเบียบ 

รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

 

   

 

 

ประเมินผล 



  

- ๑๙ - 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   จะมีความก้าวหน้ามั่นคง
ในชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่“ 

 
 
 
 

นายกองค์การบริหาร

ส่วนต ำบล 
ผู้บริหารหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม
ก ากับดูแลสนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



  

 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 - พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

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

ที ่ โครงการ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

หน่วยด าเนินการ 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. กรมส่งเสริมฯ หน่วยงานอื่น 

๑ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน  อบต. 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ  อบต. ใน
เรื่องของระเบียบกฎหมายและตามหลักสูตร
ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทุกต าแหน่ง    อบรม/ศึกษาดูงาน 

  
๒๕๖4 – ๒๕๖6 ๒๕๐,๐๐๐ 

(๓  ปี) 

 

๒ โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่  บุคลากร 

-  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาตาม
หลักสูตรต่างๆ  ท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ  จัด 

ทุกต าแหน่ง 

 

   อบรม/สัมมนา ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ๓๐,๐๐๐ 

(๓ ปี) 

 

๓ โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าที ่ได้แก ่

-  หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
-  หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 

-  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
-  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
-  หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษาฯ 

 -  หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

-  หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

-  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
-  หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญช ี

ตามต าแหน่งท่ี
เปิดอบรม 

   อบรม/ศึกษาดูงาน ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ๓๐๐,๐๐๐ 

(ทุก
ต าแหน่ง) 

 

- ๒๐ - 



  

ที ่ โครงการ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

หน่วยด าเนินการ 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
อบต. กรมส่งเสริมฯ หน่วยงานอื่น 

-  หลักสูตรนักวิชาการพัสด ุ

-  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
-  หลักสูตรนายช่างโยธา 

-  หลักสูตรลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

๔ โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลใสสะอาด 

- การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

ทุกต าแหน่ง    ประชุม/สัมมนา ๒๕๖4 – ๒๕๖6 15,๐๐๐ 
(๓  ปี) 

 

๕ การประชุมประจ าเดือน 

-  จัดประชุมประจ าเดือนแนะน าการปฏิบัติงาน
และถ่ายทอดความรู้โดยให้บุคลากรที่ได้ไปอบรม
มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทุกคน 

ทุกต าแหน่ง    ประชุมประจ าเดือน/
การสอนงาน 

๒๕๖4 – ๒๕๖6 -  

๖ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 
-  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรของ  อบต. 

ทุกต าแหน่ง    ประชุม/อบรม ๒๕๖4 – ๒๕๖6 (๖๐,๐๐๐) 
(๓  ปี) 

 

๗ การจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

-  จัดท าประมวลจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรได้
ยึดถือ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ทุกต าแหน่ง    ประชุมประจ าเดือน ๒๕๖4 – ๒๕๖6 -  

 
 
 
 
 
 

-๒๑- 



  

- ๒๒ - 
 

มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมี

ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดท่ีกระท าผิดวินัย                   

ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓   ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒  การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

- ๒๓ - 

การติดตามและประเมินผล 
---------------------------- 

    การติดตามและประเมินผล 
   ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๔ - 

เริ่มต้น 

 
 

๑.๑  แต่งต้ังคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

สิ้นสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 

 

        การด าเนินการ   โดยอาจด าเนินการเอง  หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น  หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

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

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 
 

        จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความความส าเร็จ  
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร  ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  เป็น ประธาน  
๒. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน   เป็น กรรมการ  
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็น กรรมการ และเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งเป็นประจ าทุกปี  และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งรับทราบเพ่ือพิจารณา 

นอกจาการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้วในการที่มีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล  ในแต่ละครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  เป็นผู้ด าเนินการจะท าการประเมินผลการพัฒนา
ความรู้  ในแต่ละครั้งเป็น ๒ ระยะ  คือ 

๑. ระยะก่อนการด าเนินการ โดยการประเมินจาการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจก่อนได้รับการพัฒนาความรู้ 

๒. ระยะหลังการด าเนินการ โดยการประเมินจาการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจหลังจากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้  แล้วน ามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนน
แตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไร 

ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากกลับจากศึกษาดูงานจะมีการ
ประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของ  อบต. 
ได้ทราบ  เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของ  อบต. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนต่อไป  และรายงานให้นายอ าเภอ  ในฐานะผู้ก ากับดูแล  ได้รับทราบต่อไป 

 
 

บทสรุป 
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   

สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน 
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจ    บางประการที่
ไม่มีความจ าเป็น อาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ  

 
------------------------------------------ 
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