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ค าน า 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัด ได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประกอบการจัดสรรงบประมาณและวางแผน
ก าลังคน ให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และ
ตอบสนองความต้องการของประชาขนได้เป็นอย่างดี 

 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขึ้น  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานและจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานทุกคน
ต่อไป 
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ส่วนที ่1 
หลักการและเหตุผล 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2545 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนที่ 3  การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ข้อ 258 - ข้อ 295 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง
ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะ
พัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตร
หลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ 
ได ้ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม   อันจะท าให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ”   
  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
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1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง 
  ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ในหมวดที่ 12 การบริหารงานบุคคล ส่วน
ที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อน
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  5  ด้าน  ดังนี้ 
  1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  3.  ด้านการบริหาร 
  4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  5.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545 ข้อ 269 ข้อ 275 จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ไพรและจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

1.4  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
2.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
3.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
4.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

1.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงกัน 
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
4.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     สร้างขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกาย 
    และความคิดในการปฎิบัติงาน               
5.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

1.ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.เป็นอย่างดี   
2.มีความเป็นกันเองกันทุกคน 
3.บุคลากรเป็นคนในพ้ืนที่ ท าให้รู้จักพ้ืนที่ดีและเข้า
กับประชาชนได้ดี 
4.บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
 

1.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2.  เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
3.  ความก้าวหน้าในหน้าที่มีน้อย 

 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความผูกพันธ์กับหน่วยงานไม่ต้องการ  
   ย้ายที ่
2 .การเดินทางสะดวก ท างานเกินเวลาได้ 
3. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
4. มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
6. มีระบบบริหารงานบุคคล 

1. ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง 
4. บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ ท าให้งานล่าช้า     
5. วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฎิบัติ 
  มีไม่เพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 



1.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงาน 
2.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นต าบล 
3.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

1. มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์        
การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก  
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานท าให้ต้อง
เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือให้การท างานได้ครอบคลุมภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล       
3. งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ     
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ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

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

2.1  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 2.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 3.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง   
  3.  ด้านการบริหาร 
  4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  5.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม 
 
2.2  เป้าหมายของการพัฒนา 
 1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ประกอบด้วย  



1.1  การพัฒนาคณะผู้บริหาร 
1.2  การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  
1.4  การพัฒนาพนักงานจ้าง 
 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนต าบลเขาไพรทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล 
ทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหา และประชาชน  
ได้ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 

พ.ศ.2561-2563 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.เขาไพร 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
1.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง  มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
3.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
4.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  เข้ารับการฝึกอบรม 
-  เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

พ.ศ.2561-2563 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.เขาไพร 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค า 
ปรึกษาและอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่บริการ
ประชาชน 

พ.ศ.2561- 2563 ตามข้อบัญญัติ 
อบต.เขาไพร 
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ส่วนที ่3 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

  1 หลักสูตรปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
  2 หลักสูตรรองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
  3.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป/หลักสูตรที่เกีย่วข้อง 
  4.หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  5.หลักสูตรนักบริหารงานช่าง/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  6.หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง    
  7.หลักสูตรนักวิชาการศึกษา /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  8.หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  9.หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  10.หลักสูตรนิติกร /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  11.หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  12.หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  13.หลักสูตรเกี่ยวกับครู/ครูผู้ดูแลเด็ก /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  14. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  15.หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  16.หลักสูตรนายช่างโยธา /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  17.หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง /หลักสูตรที่เกีย่วข้อง 
  18. หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  19 หลักสูตรเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
  20. หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ e- Laas และระบบ  e- Plan 
  21. โครงการ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
  22. ประชุมพนักงานประจ าเดือน 
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ส่วนที่ 4 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 

 1. วิธีการด าเนินการพัฒนา 
 การพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร จะเป็นหน่วยด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการ
ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศจะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเองหรือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดตรัง หรือส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

3. การศึกษาดูงานอาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดตรัง หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

   

 2.  แนวทางการด าเนินการ 
  หน่วยงานที่จะด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งต่อ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้  3  แนวทาง  ดังนี้ 
  1  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อด าเนินการเอง 
  2  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
  3  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ  เป็นผู้ด าเนินการ 
 

 3.  ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
  1.  ปี  พ.ศ.  2561  ตั้งแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561 
  2.  ปี  พ.ศ.  2562  ตั้งแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 
  3.  ปี  พ.ศ.  2563  ตั้งแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563  
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ.2558-2560) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   ๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
   ๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
   ๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

 
 

       

   
    การด าเนินการโดยอาจด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืนหรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ 
    และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ    -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

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

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงความความส าเร็จและผลการปฏิบัติงาน 

      ปรับปรุง 

 2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

    3. การติดตามและประเมินผล
ด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

    1. การเตรียมการและการวางแผน 

          เริ่มต้น 
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ส่วนที่ 4 
บัญชีสรุปโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
จ านวนหลักสูตรการพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. แนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 

22 22 22 

รวม 22 22 22 
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ส่วนที่ 4  

 

วิธีการพัฒนา  
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
 

  

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมาย 
แต่ละปีงบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรและ
กรมส่งเสรมิฯ 

หน่วยงาน
อื่น 

1 หลักสตูรปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานของปลดั 
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ ในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ปลัด อบต. ได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

2 หลักสตูรรองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานของ 
รองปลัด อบต. ให้มีทักษะ ความรู ้
ในการบริหารงานให้มีประสิทธิ 
ภาพมากยิ่งข้ึน 

ปลัด อบต. ได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

3 หลักสตูรนักบริหารงานท่ัวไป 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนให้มีความรู้ทักษะ 
ในการบริหารงานในหน้าท่ีให้
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหน้าส านักปลดั อบต.) 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

4 หลักสตูรนักบริหารงานคลัง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนให้มีความรู้ทักษะ 
ในการบริหารงานให้ประสิทธิ 
ภาพยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

5 หลักสตูรนักบริหารงานช่าง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้มี
ความรู้ทักษะในการบริหารงาน 

นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ได้รับ

1 1 1  / / 



ให้ประสิทธิภาพ การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมาย 
แต่ละปีงบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรและ
กรมส่งเสรมิฯ 

หน่วยงาน
อื่น 

 6 หลักสตูรนักทรัพยากรบุคคล 
และหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจสามารถปฎิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

7 หลักสตูรนักวิชาการศึกษา 
และหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

8 หลักสตูรนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจสามารถปฎิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

9 หลักสตูรนักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

10 หลักสตูรนิติกร 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

11 หลักสตูรนักวิชาการพสัด ุ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

12 หลักสตูรนักวิชาการเงินและบญัชี
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

13 หลักสตูรครูและครผูู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงานของ
ครูผูดู้แลเด็กมากยิ่งขึ้น 

ครูผูดู้แลเด็กได้รับการฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

4 4 4  / / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมาย 
แต่ละปีงบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรและ
กรมส่งเสรมิฯ 

หน่วยงาน
อื่น 

14 หลักสตูรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจการปฎิบัติงานมากข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

15 หลักสตูรคเจ้าพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน 

ลูกจ้างประจ า 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

16 หลักสตูรนายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจการปฎิบัติงานมากข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 1 1  / / 

17 หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแต่
ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานของพนักงาน
จ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฎิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งจะ
ได้รับการฝึกอบรม 
 1 ครั้ง/ป ี

7 7 7  / / 

18 หลักสตูรเกีย่วกับสิทธิประโยชน์ 
และสวสัดิการของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั
สิทธิประโยชน์ของตนเองที่จะไดร้บั 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทุกคน 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

22 23 23  / / 

19 หลักสตูรเกีย่วกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฎิบัติงาน 

กรรมการ/เลขานุการกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล 
เขาไพร ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี

3 3 3   / 

20 หลักสตูรเกีย่วกับระบบ 
e- Laas และระบบ  e- Plan 
 

เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าในระบบ
สามารถน าความรู้มาปฎบิัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ได้รับการฝึก 
อบรม 1 ครั้ง/ป ี

5 5 5  / / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมาย 
แต่ละปีงบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรและ
กรมส่งเสรมิฯ 

หน่วยงาน
อื่น 

21 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
ในการปฎิบัติงานของบุคลากร 
อบต.เขาไพร 

เพื่อพัฒนาการด้านคณุธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร อบต.เขาไพร 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง 1 ครั้ง/ป ี

36 37 37 /   

22 ประชุมพนักงานประจ าเดือน เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้
ที่ประชุมได้รับทราบความรู้ใหม่ ๆ 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทุกคน 1 ครั้ง/
เดือน 

22 23 23 /   
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ส่วนที่ 5  
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

    
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ 

2561 2562 2563 จาก อบต. จากหน่วย 
งานอื่น 

1 หลักสูตรปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

35,000 35,000 35,000 /  

2 หลักสูตรรองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

35,000 35,000 35,000 /  

3 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

33,000 33,000 33,000 /  

4 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

33,000 33,000 33,000 /  

5 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

33,000 33,000 33,000 /  

6 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
หรือหลักสูตรอืน่ที่เก่ียวข้อง 

32,000 32,000 32,000 /  

7 หลักสูตรนักวิชากรศึกษา 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

32,000 32,000 32,000 /  

8 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

32,000 32,000 32,000 /  

9 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

32,000 32,000 32,000 /  

10 หลักสูตรนิติการ 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

32,000 32,000 32,000 /  

11 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

32,000 32,000 32,000 /  

12 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

32,000 32,000 32,000 /  

13 หลักสูตรเกี่ยวกับครู ,ครูผู้ดูแลเด็ก 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

32,000 32,000 32,000 /  

14 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

28,000 28,000 28,000 /  
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ 

2561 2562 2563 จาก อบต. จากหน่วย 
งานอ่ืน 

15 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

28,000 28,000 28,000 /  

16 หลักสูตรนายช่างโยธา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

28,000 28,000 28,000 /  

17 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

30,000 30,000 30,000 /  

18 หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 /  

19 หลักสูตรเกี่ยวกับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

11,700 11,700 11,700  / 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ e- Laas  
และระบบ  e- Plan 

20,000 20,000 20,000 /  

21 โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

20,000 20,000 20,000 /  

22 ประชุมพนักงานประจ าเดือน - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ส่วนที ่6 
การติดตามประเมินผล 

 
 1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนารายงานผลการเข้ารับการพัฒนา หลังจากการอบรม/สัมมนา เพ่ือเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล ารับชั้นจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ทราบ 
 2. การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผล  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 3. น าผลการติดตามประเมินผล ของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป  
 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
ประกอบด้วย                   

          1. นายทรรศนฤทธิ์  ด าสุข    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวทิพย์วรรณ  วรรณะ     ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
 3. นางพลอยทิพย์ ไชยมณี    ต าแหน่ง รองปลัด อบต.     กรรมการ 
 4. นายทิพรัตน์  จีนปาน     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ 
          5. นางสาวอารี  วิระสุข     ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.             กรรมการและเลขานุการ 
  

  
 


