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 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัด ได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประกอบการจัดสรรงบประมาณและ
วางแผนก าลังคน ให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่า 
และตอบสนองความต้องการของประชาขนได้เป็นอย่างดี 

 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขึ้น  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานและจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของ
พนักงานทุกคนต่อไป 
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           ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม ต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา 
จงัหวัดตรัง โดยต าบลเขาไพรตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอ าเภอรัษฎาและอยู่ห่างจากอ าเภอรัษฎาเป็นระยะทางประมาณ 
3.5 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ประมาณ ๒๗.๘๐ 
ตารางกิโลเมตรหรือ 17,351 ไร่ มี 5 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1    บ้านล าช้าง 
 หมู่ที่ 2    บ้านโหล๊ะท่อม 
 หมู่ที่ 3    บ้านศาลาหลวงด้วง 
 หมู่ที่ 4    บ้านทอนเหรียน 
 หมู่ที่ 5    บ้านควนไทรตอก 

2.วิสยัทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  
วิสัยทัศน์  “โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน้ าสมบูรณ์  ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
  1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  2. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 

    3. ให้มีการบ ารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ า      
  4. บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
  6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  7. คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 
  9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล 
  11. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

   พันธกิจ - จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   - จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 

    - ให้มีการบ ารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

   พันธกิจ - บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
   - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   - พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
   - ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
   พันธกิจ - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรม 
     อันดีของต าบล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง  
            ยั่งยืน 

   พันธกิจ - คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

   พันธกิจ - พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม พัฒนาและส่งเสริมการ 
   ท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 

   พันธกิจ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
  

4. โครงสร้างองค์กร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.เขาไพร 

สภา อบต.เขาไพร นายก อบต.เขาไพร 

เลขานายก อบต. 

รองนายก อบต. 1 

รองนายก อบต. 2 

ปลดั อบต.เขาไพร 

รองปลดั อบต. 

ส่วนราชการ อบต.เขาไพร 

ประธานสภา อบต.เขาไพร 

สมาชิกสภา อบต.เขาไพร 

รองประธานฯ 

เลขาสภาฯ 
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5 โครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 

                                       กรอบโครงสร้างส่วนราชการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาไพร  
 

 

 

      

 

 

 

 

 ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1  งานการเจ้าหนา้ที ่
2  งานบริหารงานท่ัวไป 
3  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4  งานกฎหมาย 
5  งานสังคมสงเคราะห ์
6  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
7  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
8  งานบริหารงานสาธารณสุข 
 
 

            กองคลัง 
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

  

1 งานพัฒนารายได ้
2 งานการเงินและบัญชี 
3 งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
4 งานทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1  งานควบคุมอาคาร 
2  งานผังเมือง 
3  งานสาธารณูปโภค 
4  งานส ารวจและออกแบบ 
 

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
        (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลและสถิตพินักงาน 
  

          ข้อมูลและสถิติพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้

ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นซึ่งก าหนด
ต าแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- ประเภท บริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- ประเภท อ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- ประเภท วิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- ประเภท ทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
- พนักงานครู ได้แก่ ครู คศ.1 ,ครู คศ.2 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออกหรือเกษียณอายุราชการ
โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ   
จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 
ประเภทและจ านวนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าต าบลเขาไพร 
 

    ส่วนราชการ งาน 
อัตราก าลังที่ม ี

 
ต าแหน่งว่าง พนักงาน

ส่วนต าบล 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน 
จ้างท่ัวไป 

อบต.เขาไพร 
ปลัด อบต. 1 - - -  
รองปลัด อบต. 1 - - -  

ส านักงานปลัด 
 

หัวหน้าส านักปลัด  1 - - -  
งานบริหารงานท่ัวไป  6 1 2 1 ครูว่าง 1 อัตรา 
งานกฎหมายและคด ี - - - -  
งานนโยบายและแผน 1 - - -  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั - - - -  
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        ส่วนราชการ งาน 
กรอบอัตราก าลัง 

 
ต าแหน่งว่าง พนักงาน

ส่วนต าบล 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน 
จ้างท่ัวไป 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง   - - - - 1 อัตรา 
งานการเงิน 1 - - -  
งานบัญช ี - - 1 -  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ 1 - 1 -  
งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ 1 - 1 -  

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง  1 - - -  
งานก่อสร้าง - - 2 -  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 1 - - -  
งานประสานสาธารณูปโภค - - 1 -  

รวม 15 1 8 1 2 
 

จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

ประเภท 
บริหารท้องถิ่น 

ประเภท 
อ านวยการท้องถิ่น 

ประเภท
วิชาการ 

ประเภท
ทั่วไป 

คร ู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

2 
 

 
2 

 
6 

 
2 

 
3 

 
 

 
1 

 
9 

 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามคุณวุฒิ 

  
คุณวุฒิ ป.เอก ป.โท ป.ตรี อนุปริญญา ปวส. ปวช. ม.6 ม.3 

บริหารท้องถิ่น  2       
อ านวยการท้องถิ่น  1 1      
ประเภทวิชาการ  1 5      
ประเภททั่วไป  1 1      
ครู  1 2      
ลูกจ้างประจ า    1     
พนักงานจ้างตามภารกิจ   6   2   
พนักงานจ้างทั่วไป       1  

รวม  6 15 1  2 1  
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ส่วนที ่3   
หลักการและเหตุผล 

 
1 หลักการและเหตุผล 
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2545 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนที่ 3  การพัฒนาพนักงาน
ส่วนต 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 าหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอ่ืนๆ ได้ ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องพัฒนา 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   
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม   อันจะท าให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ”   
  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี      
(พ.ศ.2564 - 2566)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
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2  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง 
  ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ในหมวดที่ 12 การบริหารงานบุคคล 
ส่วนที่ 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 จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไพร และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

3  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.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

1.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงกัน 
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
4.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     สร้างขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกาย 
    และความคิดในการปฎิบัติงาน               
5.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 

โอกาส (Opportunities) 
 

ภัยคุกคาม(Threats) 

1.ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.เป็นอย่างดี   
2.มีความเป็นกันเองกันทุกคน 
3.บุคลากรเป็นคนในพ้ืนที่ ท าให้รู้จักพ้ืนที่ดีและเข้ากับ
ประชาชนได้ดี 
4.บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
 

1.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2.  เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
3.  ความก้าวหน้าในหน้าที่มีน้อย 
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การวิเคราะห์ระดับองค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรมีความผูกพันธ์กับหน่วยงานไม่ต้องการ  
   ย้ายที ่
2 .การเดินทางสะดวก ท างานเกินเวลาได้ 
3. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
4. มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการท างาน

สามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
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. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลาย จึงจะท างาน
ได้ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล       
3. งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ     
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ส่วนที่ 4 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล     
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  มีเครื่องมือพัฒนา และหลักสูตรในการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบลในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร สามารถจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาได้ตรงตาม

ความต้องการของผู้รับการพัฒนา 
3. เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีกิจกรรมร่วมกันและมีความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับบริบทใน

การปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเกี่ยวกบัสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
4. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกัน จิตสาธารณะ มีคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามัคคีแบ่งปัน ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
และน าทักษะที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

2.  เป้าหมายในการพัฒนา  
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  พนักงานส่วนต าบลได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    พนักงานส่วนต าบล มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 - 2566  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

 3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

ผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร บรรลุตามเป้าหมาย 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ที่ 507/2563 ลงวันที่    
10 กันยายน  2563  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
- หัวหน้าส านักปลัด อบต.    กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของบุคลากร

ในสังกัดให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 1. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน

การ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตาม
กรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  
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  2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน หลักสูตรใด

หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจประกอบด้วย  
   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และความ

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

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

 5. พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ให้กับบุคลากรในสังกัดอย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 6. พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาไพร  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เพ่ือสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัว
บุคลากรและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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4.  แนวคดิในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเข้าข้อมูล 

Input 
 

ประมวลผล 

Process 
 

ผลที่ได้ 
Outcome 

ผลิตผล 
Output 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.เขาไพร 
 
นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 

 
เป้าหมายของ อบต. 
ประจ าปีงบประมาณ  
2564 -2566 

 
บทบาท อ านาจ
หน้าท่ีของ อบต. 

 
ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบล  
 
ข้อมูลบุคลากรใน
สังกัด อบต.เขาไพร 
 
ความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร
รายบุคคล 

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 - 2566 

 พนักงานส่วน
ต าบลสังกัด อบต.
เขาไพร ได้รับการ
พัฒนาตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ระดับองค์กร 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

บุคลากรในสังกัด
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 
ที่ดีขึ้น 

 จัดสรรหรือตั้ง
งบประมาณที่ใช้
ในการพัฒนา 
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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 โดยใช ้
หลักสูตร  ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านสมรรถนะหลัก  
-   ด้านสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
-   ด้านสมรรถนะประจ าสายงาน 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าแนะน า 
ปรึกษา และอ่ืน ๆ 

1 ต.ค.2564 -30 ก.ย.
2565 

ตามข้อบัญญัติ 
อบต.เขาไพร 

 



            - 13 - 

 

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
1.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง  มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
3.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่
มาตรฐานจริยธรรม 
4.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  เข้ารับการฝึกอบรม 
-  เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

1 ต.ค.2563 - 30  
ก.ย.2564 

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 ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานและระบบ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

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

1 ต.ค.2564 - 30  
ก.ย.2565 

ตามข้อบัญญัติ  
อบต.เขาไพร 
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ส่วนที ่5 
หลักสูตรการพัฒนา 

 

1 หลักสูตรการพัฒนา (พ.ศ. 2564) 
  1 หลักสูตร ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
  2 หลักสูตร รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
  3. หลักสูตร หัวหน้าส านักปลดั (นักบริหารงานทั่วไป)/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  4. หลักสูตร ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  5. หลักสูตร ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  6. หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง      
  7. หลักสูตร นักวิชาการศึกษา /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  8. หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  9. หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน /หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
  10.หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  11.หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  12. หลักสูตร นิติกร/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  13. หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  14.หลักสูตร ครู /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  15. หลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  16.หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  17.หลักสูตร นายช่างโยธา /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  18.หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  19. หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  20. หลักสูตรเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
  21. หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ e- Laas และระบบ  e- Plan 
  22. โครงการ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
  23. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  24. ประชุมพนักงานประจ าเดือน 
  25.  โครงการ อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  
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ส่วนที่ 6 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

 
 1. วิธีการด าเนินการพัฒนา 

 การพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร จะเป็นหน่วยด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการร่วมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศจะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเองหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดตรัง หรือส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

3. การศึกษาดูงานอาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวข้อง
กับอ 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 าเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
  3  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ  เป็นผู้ด าเนินการ 
 

 3.  ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
  1.  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  30  กันยายน  2565 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ.2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
   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 
 

 

 
จัดให้มรีะบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงความความส าเร็จและผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 2. การด าเนินการ/วิธีด าเนนิการ 

    3. การติดตามและประเมินผล
ด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

    1. การเตรียมการและการวางแผน 

          เริ่มต้น 

      ปรับปรุง 
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บัญชีสรุปโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

จ านวนหลักสูตร  

        หมายเหตุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 

25  

รวม 
 

25  
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วิธีการพัฒนา  
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 
  

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

 
เป้าหมาย 

ปี 2565 (คน) 

หน่วยงานด าเนินการ 
อบต. 

ด าเนินการ 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรและ
กรมส่งเสริมฯ 

หน่วยงาน
อ่ืน 

1 หลักสตูร ปลดั อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานของปลดั 
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ ในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ปลัด อบต. ได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

2 หลักสตูร รองปลดั อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานของ 
รองปลัด อบต. ให้มีทักษะ ความรู ้
ในการบริหารงานให้มีประสิทธิ 
ภาพมากยิ่งข้ึน 

ปลัด อบต. ได้รับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

3 หลักสตูร นักบริหารงานท่ัวไป 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนให้มีความรู้ทักษะ 
ในการบริหารงานในหน้าท่ีให้
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

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

1  / / 

4 หลักสตูร นักบริหารงานคลัง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนให้มีความรู้ทักษะ 
ในการบริหารงานให้ประสิทธิ 
ภาพยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

5 หลักสตูร นักบริหารงานช่างหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้มี
ความรู้ทักษะในการบริหารงาน 
ให้ประสิทธิภาพ 

นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

 
เป้าหมาย 

ปี 2565 (คน) 

หน่วยงานด าเนินการ 
อบต. 

ด าเนินการ 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรและ
กรมส่งเสริมฯ 

หน่วยงาน
อ่ืน 

 6 หลักสตูร นักทรัพยากรบุคคล 
และหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจสามารถปฎิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

7 หลักสตูร นักวิชาการศึกษา 
และหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

8 หลักสตูร นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจสามารถปฎิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

9 หลักสตูร นักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

10 หลักสตูร นักวิชาการพัสด ุ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน 
มากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

11 หลักสตูร นักวิชาการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจสามารถปฎิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

12 หลักสตูร นิติกรหรือหลักสตูรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจสามารถปฎิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้ 

ครู ,ครผูู้ดูแลเด็ก 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

4  / / 

13 หลักสตูร นักจัดการงานท่ัวไป 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานให้มีความรู้
ความเข้าใจการปฎิบัติงานมากข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

14 หลักสตูร คร ู
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฎิบัติงานของคร ู

ครูไดร้ับการฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

4  / / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

 
เป้าหมาย 

ปี 2565 (คน) 

หน่วยงานด าเนินการ 
อบต. 

ด าเนินการ 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรและ
กรมส่งเสริมฯ 

หน่วยงาน
อ่ืน 

15 หลักสตูร เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจสามารถปฎิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

16 หลักสตูร เจ้าพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจสามารถปฎิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้ 

ลกูจ้างประจ า  ไดร้ับการ 
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

17 หลักสตูร นายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจสามารถปฎิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้ 

พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1  / / 

18 หลักสตูรเกีย่วกับ พนักงานจ้าง 
แต่ละต าแหน่ง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาการท างานของพนักงาน
จ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฎิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

8  / / 

19 หลักสตูรเกีย่วกับสิทธิประโยชน์ 
และสวสัดิการของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เพือ่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองที่
จะไดร้ับ 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างทุกคน 
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

25  / / 

20 หลักสตูรเกีย่วกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อน าความรู้มาใช้ในการ
ปฎิบัติงาน 

กรรมการ/เลขานุการกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล 
เขาไพร ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี

4  / / 

21 หลักสตูรเกีย่วกับระบบ 
e- Laas และระบบ  e- Plan 
 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบ
สารสนเทศน ามาปฎิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ได้รับการฝึก 
อบรม 1 ครั้ง/ป ี

5  / / 

22 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
ในการปฎิบัติงานของบุคลากร 
อบต.เขาไพร 

เพื่อพัฒนาการด้านคณุธรรม 
จริยธรรมในการปฎิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง 1 ครั้ง/ป ี

39  / / 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

 
เป้าหมาย 

ปี 2565 (คน) 

หน่วยงานด าเนินการ 
อบต. 

ด าเนินการ 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรและ
กรมส่งเสริมฯ 

หน่วยงาน
อ่ืน 

23 โครงการ ทัศนศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี 

เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การปฎิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 1 ครั้ง/ป ี

39  / / 

24 ประชุมพนักงานประจ าเดือน ผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายในการ
ปฎิบัติงานให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างทุกคน 1 ครั้ง/เดือน 

25  / / 

25 โครงการ อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่

เพื่อเพ่ิมความรู้ ทักษะการ
ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วนต าบล  
บรรจุใหม่ 1 ครั้ง/คน 

2  / / 
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ส่วนที่ 7  
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
 

งบประมาณ (บาท) 
 

ที่มาของงบประมาณ 
จาก อบต. จากหน่วย 

งานอ่ืน 
1 หลักสูตร ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

105,000   

2 หลักสูตร รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

34,000   

3 หลักสูตร หัวหน้าส านักปลัด 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

34,000   

4 หลักสูตร ผู้อ านวยการกองคลัง 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

34,000   

5 หลักสูตร ผู้อ านวยการกองช่าง 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

34,000   

6 หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

33,000   

7 หลักสูตร นักวิชากรศึกษา 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

34,000   

8 หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

34,000   

9 หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

39,500   

10 หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

34,000   

11 หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

34,000   

12 หลักสูตร นิติกร หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

34,000   

13 หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เกีย่วข้อง 

34,000   
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
 

งบประมาณ (บาท) 
 

ที่มาของงบประมาณ 
จาก อบต. จากหน่วย 

งานอ่ืน 
14 หลักสูตรเกี่ยวกับครูหรือหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง 
20,100   

15 หลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

20,000   

16 หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรที่เกีย่วข้อง 

24,000   

17 หลักสูตร นายช่างโยธา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

20,000   

18 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

31,200   

19 หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

30,000   

20 หลักสูตรเกี่ยวกับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

11,700   

21 หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ e- Laas  
และระบบ  e- Plan 

19,500   

22 โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

10,000   

23 โครงการ ศึกษาดูงาน 
 

230,000   

24 ประชุมพนักงานประจ าเดือน 
 

-   

25 โครงการ อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 

25,800   
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ส่วนที ่8 
การติดตามและประเมินผล 

 
 1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนารายงานผลการเข้ารับการพัฒนา หลังจากการอบรม/สัมมนา เพ่ือเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล ารับชั้นจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ทราบ 
 2. การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผล  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 3. น าผลการติดตามประเมินผล ของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ใช้เป็นข้อมู ล
ประกอบการก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป  
 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
ค าสั่งที่ 508/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ประกอบด้วย                   

           1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร    ประธานกรรมการ 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
  3. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 

  4. ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ 
           5. หัวหน้าส านักปลัด อบต.                กรรมการและเลขานุการ 
  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


