
   
 

 ส่วนที่ 1  
หลักการและเหตุผล 

 

1. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

   ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือ
แสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายใน
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

      ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ  ทั้งใน
ฐานะตัวบุคคล  และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน   ด้านความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  
      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ      
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

   ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้  ต้ังแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบันเน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 



   
 

 3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความ 
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง   
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ข้อ 269 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ซึ่งในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอม และในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5 ด้านดังนี้ 
                     1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                     2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                     3. ด้านการบริหาร 
                     4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                     5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม 

   เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น 
โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม และจัดท าให้
ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝุายการเมืองและพนักงานจ้าง  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  

ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ต าบลแหลมสอม  และความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  โดยรวบรวม
ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่า
มีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ และสรุปผลโดยแบ่ง
ออกเป็นยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  ดังนี้   

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพปัญหา 

        1.1 ปัญหาเส้นทางคมนาคมระหว่างอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ยังไม่สะดวกและไม่ได้มาตรฐาน 
1.2 ปัญหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูา, 

ประปา, โทรศัพท์สาธารณะ 
 



   
 

1.3 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
1.4 ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
 1.5 ปัญหาขาดระบบบริหารการจัดการน้ าที่ดี เนื่องจากในฤดูฝนจะเกิดปัญหาน ้าท่วมเสมอ 

และในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า  

       ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน 
        1.1 ขุดลอกคลอง, สร้างสะพาน คสล., วางท่อระบายน้ า 
        1.2 ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  
        1.3 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
        1.4 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หินคลุกและก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง 

1.5 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช 
1.6 จัดสร้างระบบประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภคในพื้นที่ และให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 
1.7 ปรับปรุงการโทรคมนาคมและการสื่อสาร ให้ครอบคลุมทั่วพื้นท่ี 
1.8 ก่อสร้างถนนในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
1.9 จัดหาแหล่งน้ าเก็บไว้ส าหรับการอุปโภค-บริโภค 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ   
 สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ   
        2.1 ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ า โดยเฉพาะราคายางพาราตกต่ าท าให้ราษฎรมี

รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  
        2.2 ราษฎรส่วนใหญ่ในวัยแรงงานไม่มีงานท า 

2. 3 ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน 
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ   
2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
2.2 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน 
2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
2.6 ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
2.7 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ จัดให้มีศูนย์ข้อมูล ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน ห้องสมุดชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
สภาพปัญหาด้านสังคม 

           3.1 ปัญหาในการระวังภัยต่าง ๆ อาสาสมัครต่าง ๆ ยังอยู่อย่างกระจัดกระจาย 
          3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
             3.3 ปัญหาขาดอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นรถน้ า รถดับเพลิง 
              3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า 

3.5 ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 



   
 

ความต้องการด้านสังคม 
3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
3.2 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
3.3 ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
3.4 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
3.5 ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ  
3.6 ให้ความรู้เกี่ยวกบัการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
3.7 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.8 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
3.9 ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
3.10 อบรมหน่วยงานอาสาสมัครต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ 
3.11 จัดหาอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณภัยเพ่ิมเติมให้มีความทันสมัย 
3.12 ประสานสถานีอนามัยจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน 
3.13 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    สภาพปัญหา 

   4.1 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
   4.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 

4.3 ปัญหางบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การบริหารงานในภาระหน้าที่รับ-ผิดชอบไม่
สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

4.4 ปัญหาวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมิปัญญาชาวบ้านเริ่มสูญหาย เนื่องจากไม่ได้รับความ
สนใจจากเยาวชนรุ่นหลัง 
     ความต้องการด้านการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          4.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอ่ืนๆ 
          4.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     สภาพปัญหา 

5.1 ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
5.2 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
5.3 ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตรก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของสารเคมีในดินและแหล่งน้ า 
5.4 ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
5.5 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

    ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
         5.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
         5.2 สร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        5.3 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
   5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 



   
 

5.5 รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒๒ คน และผู้บริหาร จ านวน  ๔  คน 

ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม   ประกอบด้วย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ปัจจุบัน  ศาสนา วุฒกิารศึกษา 
1 นายประสาร  แก้วพิทักษ์ นายกอบต. 109/1 ม.2 พุทธ ป.6 
2 นายอุดม  อุ่นนวล รองนายกอบต. 78/8 ม.3 พุทธ ม.6 
3 นายเฉลียว  นวลนาค รองนายกอบต. 19/5 ม.2 พุทธ ศษ.บ. 
4 นางสาวรัชนี  หะเทศ เลขานุการ 8 ม.10 พุทธ ป.ตรี 

                

สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม    
มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลแหลมสอม  อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรังประกอบด้วย 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เขตเลือกตั้ง ที่อยู่ปัจจุบัน ศาสนา วุฒิการศึกษา 
1 นายสุกิจ  มันทุ่ย ส.อบต. 1 2/3 ม.1 พุทธ ป.ตร ี
2 นางจรวย  หยงสตาร ์ ส.อบต. 1 13/1 ม.1 อิสลาม ปวช. 
3 นายสงัด  เอ้งฉ้วน ส.อบต. 2 106/5 ม.2 พุทธ ม.6 
4 นายบุญรวย ท่ามบุญฤทธิ ์ รองประธานสภา 2 91 ม.2 พุทธ ป.4 
5 นายอนุศร  หะหมาน ส.อบต. 3 85/5 ม.3 อิสลาม ป.6 
6 นายสุรเชษฐ ์นวลสุวรรณ ์ ส.อบต. 3  86/3 ม.3 อิสลาม ม.6 
7 นางรสสุคนธ ์ นวลนาค เลขานุการสภา 4 203/1 ม.4 พุทธ ป.ตร ี
8 นายสัมพันธ ์ เหมือนทอง ส.อบต. 4 136/1 ม.4 อิสลาม ม.3 
9 นายสมโชค  รองเดช ส.อบต. 5 55/4 ม.5 พุทธ ม.3 

10 นายศักดา  รักฤทธิ์ ส.อบต. 5 69 ม.5 พุทธ ป.ตร ี
11 นายบุญล้ า  ส่งศรี ส.อบต. 6 6 ม.6 พุทธ ป.6 
12 นายสมสุข  สุขลิ้ม ส.อบต. 6 74 ม.6 พุทธ ป.ตร ี
13 นายสมัคร  หะหมาน ส.อบต. 7 86 ม.7 อิสลาม ม.3 
14 นายยรรยงค ์ โพชสาลี ส.อบต. 7 69 ม.7 พุทธ ป.6 
15 นายปรีชา  เพ้งหล้ง ส.อบต. 8 112/1 ม.8 พุทธ ม.6 
16 นายวิเชียร  หะเทศ ส.อบต. 8 35/1 ม.8 อิสลาม ม.6 
17 นายเฉลิม  จิตรหลัง ส.อบต. 9 194 ม.9 อิสลาม ม.6 
18 นายสมบูรณ ์ ณ พัทลุง ส.อบต. 9 241/2 ม.9 พุทธ ป.7 
19 นายโอภาศ  มันทุ่ย ประธานสภาฯ 10 36/1 ม.10 อิสลาม ป.ตร ี
20 นายพน  หะเทศ ส.อบต. 10 40/4 ม.10 อิสลาม ป.4 
21 นายธนสรรค์  สิงห์อินทร ์ ส.อบต. 11 41 ม.11 พุทธ ป.6 
22 นายจรูญ  ถาวรนิละ ส.อบต. 11 79 ม.11 พุทธ ม.3 

 
 
 



   
 

 
๑. พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแหลมสอม  
 

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
      

2 นางเพชรราตรี  อินทร์ช่วย ปริญญาโท 00-0101-002 นักบริหารงาน อบต. 6 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (พนักงานส่วนต าบล) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

1 นางสาวธนกร  หลงขาว ปริญญาโท 01-0102-001 นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด) 6 
2 นางสาวดวงฤดี  เพชรเพ็ง ปริญญาตรี 01-0201-001 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว 
3 นางสุภาณ ี เทียบศรไชย ปริญญาโท 01-0208-001 บุคลากร 5 
4 นางสาวสร้อยทิพย์ จิตรเที่ยง ปริญญาตรี 01-0704-001 นักพัฒนาชุมชน 5 
5 นางสาวผกามาศ  เพชรดี ปริญญาตรี 01-0209-001 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 
6 นางสาวมะลิสา  เพชรศรี ปริญญาตรี 01-0202-001 นิติกร 3 
7 ว่าง ปวส. 01-0212-001 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 
8 ว่าง ปวส. 06-0422-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5 

 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (ลูกจ้างประจ า) 
ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
1  นางสนธิยา  เกาะกลาง ปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (พนักงานจ้าง) 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้าง 
๑ นางวิรวรรณ  แสงกุล ป.ตรี (การตลาด) ผช.จนท.บันทึกข้อมูล ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
๒ นายเสรี  นวลแก้ว ม.ศ. ๓ พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 

 

ส่วนการคลัง (พนักงานส่วนต าบล) 
ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
1  -  ปริญญาตรี 04-0103-001 นักบริหารงานคลัง 7 
2 นายศรัณย์  จิตรจ านงค์ ปริญญาตรี 04-0307-001 นักวิชาการเงินและบัญชี 4 
3 นางธิวาวรรณ  บุญประดิษฐ์ ปริญญาตรี 04-0310-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6 
4 นายวสันต์  เพทาย ปวส. 04-0313-001 เจ้าพนักงานพัสดุ 5 

 

ส่วนการคลัง (ลูกจ้างประจ า) 
ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 



   
 

1 นางสาวศตรัศมี  พลสังข์ ปวท. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
ส่วนการคลัง (พนักงานจ้าง) 

  ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้าง 
๑ นายพิสิฐ  พร้าวแก้ว ปวส. ก่อสร้าง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
๒ นางสาวนีรนุช  นวลนาค ปริญญาตรี (การบัญชี) ผช.จนท.พัสด ุ ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
๓ นางสาวกันยา  หะเทศ ปวช. ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

 

ส่วนโยธา (พนักงานส่วนต าบล) 
ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
1 นายฤทธิชัย  เดชพิชัย ปริญญาตร ี 05-0104-001 นักบริหารงานช่าง 7 
2 นางสาวจิราพร ณ พัทลงุ  ปวส. 01-0212-001 เจ้าพนักงานธุรการ      ๒-๔/๕ 
3 - ปวส. 05-0503-001 นายช่างโยธา  ๒-๔/๕ 
4 - ปวช. 05-0507-001 ช่างเขียนแบบ 1-3/4 

 

ส่วนโยธา  (พนักงานจ้าง) 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้าง 
๑ นายมนตรี  สันติหทัยกลุ ปวช.ชา่งไฟฟูาก าลัง พนักงานจดมาตรวัดน้ า ภารกิจ (ทักษะ) 
๒ นายสุมติร  ฉลาดเฉลียว ม.๖ พนง.ขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ) ภารกิจ (ทักษะ) 
3 นายชรินทร์  ชูอ่อน ป.๖ คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ ทั่วไป 
4 นายสทุีป  ชิตพิทักษ์ ป.๖ คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ ทั่วไป 
5 นายบุญหลง  ส่องช่วย ป.๖ คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ ทั่วไป 
6  (ว่าง) ปวช.   ผู้ช่วยช่างไฟฟาู   ภารกิจ (คุณวุฒิ) 

 

การก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พนักงานส่วนต าบล) 

 ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ กรอบอัตราก าลังเดิม 

การศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
1 (ว่าง) ปริญญาตร ี 08-0108-001 นักบริหารการศึกษา 6 
2 (ว่าง) ปริญญาตร ี 08-0805-001 นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 
3 นางประภาพร  สิทธิชัย ปริญญาตร ี 92-2-0035 ครูผู้ดูแลเด็ก  -  
4 นางสาวณชิารัตน ์ ลิบแปูน ปริญญาตร ี 92-2-0035 ครูผู้ดูแลเด็ก  -  
5 นางจรรยา  เดชอรัญ ปริญญาตร ี 92-2-0035 ครูผู้ดูแลเด็ก  -  
6 นางสาวยุพา  เหมือนทอง ปริญญาตร ี

 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

  

การก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พนักงานจ้าง) 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้าง 
๑ นางอมรรัตน์  เจริญฤทธิ ์ ปริญญาตร ี ผช.หน.ศพด.บ้านหนองเจ็ดบาท ภารกิจ (คุณวุฒิ) 
๒ น.ส.ดาราวรรณ  เกาะกลาง ปริญญาตร ี ผช.หน.ศพด.บ้านแหลมสอม ภารกิจ (คุณวุฒิ) 
3 นายประยูร  อินทอง ป.๖ พนักงานตกแต่งสวน ภารกิจ (ทักษะ) 



   
 

 
วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

  “ภายในปี  2561 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต 
มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้อง
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่” 

 การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้  เพ่ือให้
การอ่านผลการวิเคราะห์ เป็นไปในทางเดียวกัน และเข้าใจได้ง่าย 

การวิเคราะห์บุคลากร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ อบต. 1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

2. มีอายุเฉลี่ย 25-40 ปี เป็นวัยท างาน 2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลักไม่
ค่อยยึดระเบียบ กฎหมาย  

3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานมีความ
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

3. บุคลากรมีภาระหนี้สิน 

4. มีการพัฒนาฝึกอบรม และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ค านึงถึง
กฎระเบียบ กับการทุจริตของราชการ 

โอกาส ข้อจ ากัด 

1. มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานได้ง่าย 

1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนน้อย 
หนี้สินมาก รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

2. ชุมชนมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 

2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 

 3. พ้ืนที่กว้างมีทั้งหมด11 หมู่บ้าน บุคลากรที่มีอยู่ไม่
พอให้บริการ 

 4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัวและต่อสู้ปัญหา
ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 

 5. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 1. ขาดความกระตือรือร้น 

2.  การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 

3.  อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 

4.  มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น  เกษตร 
ช่าง สิ่งแวดล้อม นิติกร 

5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 

5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

6. มีระบบบริหารงานบุคคล 6. ส านักงานแคบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ส าหรับ
ใช้อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส ข้อจ ากัด 

1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี  1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชนการ
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม
ญาติพ่ีน้อง 

2. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 

2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ 
จ านวนประชากร และภารกิจ 

บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญาโท
เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4. การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
โครงสร้างปัจจุบัน 

  การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสี่ส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มี
คณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการ
เลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดี ความชอบและการต่อสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
เป็นขนาดกลาง โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่     

1)  ส านักงานปลัด   
๒)  กองคลัง     
3)  กองช่าง  
4)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

    

โครงสร้างการบริหารงาน 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
 

 อบต.  
   

สภา อบต.  นายก อบต. 
   

 เลขานุการนายก อบต.  1  คน  

   

  รองนายก อบต. 2  คน 

สมาชกิสภา อบต.  
หมู่บ้านละ  2  คน 

  

 ปลัด อบต. 
   

  ส่วนต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

โครงสร้างการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
 

 อบต.  

   

ฝ่ายนิติบัญญัติ สภา อบต. ฝ่ายบริหาร นายก อบต. 

  ประธานสภา อบต.  1  คน 
  รองประธานสภา อบต. 1  คน 
  เลขานุการสภา อบต.  1  คน 
  สมาชิกสภา อบต.หมู่บ้านละ 2 คน 
 

  นายก อบต.  1  คน 
  รองนายก อบต.  2  คน 
  เลขานุการนายก อบต.  1 คน 

   

ประชาชนในเขต อบต. 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและมีส่วนร่วมด าเนินการ 

 พนักงานส่วนต าบล 
ฝุายราชการประจ า 

 

  ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
  ประชาชนทั่วไปของทุกหมู่บ้านในเขต อบต 
  กลุ่มองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในเขต อบต. 

 
 

 พนักงานส่วนต าบล 
       -  ปลัด อบต. 
       -  หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น 
       -  พนักงานส่วนต าบลประจ าส่วนต่างๆ 
  ลูกจ้าง อบต. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 

 

 
  

 

     โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

รองปลัด อบต. 
 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น(1) 

กองช่าง 
 นักบริหารงานช่าง ต้น  (1) 

กองคลัง 
 นักบริหารงานการคลัง ต้น (1) (ว่าง) 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
 นักบริหารงานทั่วไป  (1) 

1. งานบริหารงานทัว่ไป 
2. งานวิชาการและแผน 
3. งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 
4. งานส่งเสริมการเกษตร 
5.  งานสาธารณสุข 
6. งานสวสัดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 
7.  งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็ง
ชุมชน 
 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
4. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 

1. งานแบบแผนและก่อสร้าง 
2. งานกิจการประปา 
3. งานไฟฟูาถนน 
4. งานสวนสาธารณะ 
5. งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6. งานบ าบัดน้ าเสีย 
 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบริหารการศึกษา ต้น) 
(1)(ว่าง) 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
4. งานกีฬาและนันทนาการ 
5. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 
6. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
 
 

ปลัด อบต. 
 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (1) 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 8 7 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - - 1 1 2 1 1 2   - 1 2 1 

 

งานบริหารทั่วไป 

- บุคลากร 3-5/6ว  (1) 
- นิติกร 3-5/6ว (1) 
- เจ้าพนกังานธุรการ  2-4/5(ว่าง)  (1) 

- ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (จ้างภารกิจ) (1) 
- พนง.ขับรถยนต์1 คน (จ้างภารกิจ) (1) 
- นักการภารโรง (จ้างทั่วไป) (ว่าง)  (1) 
 
 

 - เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 3-5/6ว (1) 
 
 

- นักพัฒนาชุมชน 3–5/6ว (1) 
 

- จนท.วิเคราะห์นโยบาย 
   และแผน 3–5/6ว (1) 
 

 โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ส านักงานปลัด อบต. 
 นักบริหารงานทั่วไป 6 (1) 

 

 

งานวิชาการและแผน 
 

 

งานปูองกันภัยฝาุยพล-
เรือนและระงับอัคคีภัย 

 

งานสาธารณสุข 
 

 งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

 

- จนท.ธุรการ 
(ลูกจ้างประจ า) (1) 

 
 

 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

 

- จพง.สาธารณสุข 
ชุมชน.  2-4/5 
(ว่าง) (1) 
  
 
 



   
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

        
 
 
 

 
 

ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 1 - - 1 2 - 1 - - 1 3 - 

 

งานการเงนิ 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 3–5/6ว(1) 
 
 

                 โครงสร้างส่วนการคลัง 

 

งานบัญช ี
 

 

งานพฒันาและจัดเก็บ
รายได ้

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สนิ
และพัสด ุ

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 นักบริหารงานคลัง 7 (1) 

 

- จนท.การเงินและบญัชี 
   (ลูกจ้างประจ า) (1) 
 
 
 

- จพง.จัดเก็บรายได้ 2-5/6(1) 
- ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ  
ประเภทคุณวุฒิ) (1) 
 

- จพง.พัสดุ  2–4/5 (1) 
- ผช.จนท.พัสด ุ(จ้างภารกจิ
ประเภทคุณวุฒิ) (1) 
- ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน(จ้างภารกิจ
ประเภทคุณวุฒิ) (1) 
 



   
 

 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          
 
 
                                          
 
 

 
 
 
 

 
 ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - 2 1 3 3 
   7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 

- นายช่างโยธา 2–4/5 (ว่าง) 
(1) 
 

                 โครงสร้างส่วนโยธา 

หัวหน้าส่วนโยธา 
นักบริหารงานช่าง 7  (1) 

 

- พนักงานขับรถยนต์ 
รถบรรทุกขยะ (ภารกิจประเภท
ทักษะ) (1) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) 
(3) 

 

งานแบบแผนและก่อสร้าง 
 

งานกิจการประปา 
 

งานไฟฟูาถนน 
 

 

งานสวนสาธารณะ 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 

 

งานบ าบัดน้ าเสีย 

- ช่างเขียนแบบ 1-3/4 
(ว่าง) (1) 

- พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
(ภารกิจประเภททักษะ) (1) 

- จพง.ธุรการ  2–4/5 (1) 
 

- ผช.ช่างไฟฟูา (ภารกิจ
ประเภทคุณวุฒิ) (ว่าง)  (1) 
 



   
 

 
 

             โครงสร้างส่วนราชการของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                                             
 
 
    
 
 

 
 
 
 

ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - - 1 - - - 1 - - 4 - 

- นักวิชาการศึกษา  
3 – 5/6ว (ว่าง 1) 
 

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา 6) ( ว่าง 1) 

) 

 

งานบริหารการศกึษา 
 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

 

งานศาสนา             
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

งานวิชาการวางแผน 
และ 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- ครูผูดู้แลเด็ก  ( 1) 
- พนักงานตกแต่งสวน
(ภารกิจทักษะ) (ว่าง 1) 

- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ภารกิจคณุวุฒิ) ( 
2) 
 

- ครูผูดู้แลเด็ก ( 1) 
 

 

- ครูผูดู้แลเด็ก ( 2) 
 

- ครูผูดู้แลเด็ก ( 1) 
- ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ภารกิจ

คุณวุฒิ)  (ว่าง 1) 
 



 

 

5. วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
   “ภายในปี  2560 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จะมีความก้าวหน้ามั่นคง

ในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่” 

6.  ส่วนประกอบของแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(1) หลักการและเหตุผล 
(2) วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

7.  องค์กรในการด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน    เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) บุคลากร      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

8.  ขั้นตอนการจดัท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอม 

1.  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   
2.  เสนอแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.

จังหวัด )  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3.  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนากลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรร
ส าหรับการพัฒนา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้
องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 
   4.  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นระยะเวลา 3 ปี  
  ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 
   5. ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  หากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการปรับปรุ งแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลดังกล่าวตามความเห็นของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นว่าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีความเหมาะสมแล้ว  และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อ



 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  พิจารณา  
   6.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  ( ก.อบต. )  ตามวรรคหนึ่ง 
เป็นประการใด  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  และองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )   
   7.  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและก ากับดูแลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ได้
ประกาศใช้บังคับ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                      เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้นโดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝุายการเมือง 
และพนักงานจ้าง 
  



 

บทที่ 2   
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
   วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาก็เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด ซึ่งการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี โดยให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร ควรจัดให้มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ผู้จะ
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ได้มีโอกาส เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย  

 
วัตถุประสงค์การพัฒนา 

1. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  ในการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้มี
การศึกษาต่อ หรือเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 

3. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการ
สัมมนา หรือศึกษาดูงาน และเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นเพื่อมาพัฒนางานในองค์กร 

4. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่ วนต าบล มีคุณธรรม
และจริยธรรม  เพ่ือใช้เป็นหลักการ และแนวทางยึดถือปฏิบัติ เป็นเครื่องก ากับความประพฤติ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
                           5.1  ดา้นความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           5.2 ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           5.3 ด้านการบริหาร 
                           5.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                           5.5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 

เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  

เห็นสมควรให้จัดท าแผนการพัฒนา โดยมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 



 

  2) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
   (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือด าเนินการร่วมกับ 
ก.อบต.  หรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาบวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ดังนี้ 
   (1) การปฐมนิเทศ 
   (2) การฝึกอบรม 

(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
   (4) การศึกษาหรือดูงาน 
   (5) การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
   (6) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาสม 
   (7) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาอย่างชัดเจน โดยค านึงความประหยัด  
คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๑ การเตรียมการและวางแผน 
  ๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น   ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละ
คนสมควรได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒ การด าเนินการพัฒนา 
  ๑) การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านี้มา
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
  ๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการ
พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น  

/ 5. การติดตาม... 
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การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๒4 ตุลาคม ๒๕๔๕  
ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
  ๑) ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการ
ประเมินแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
  ๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  



 

บทที่ 3   
หลักสูตรการพัฒนา 

พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  แต่ละต าแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

หลักสูตรในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม (พ.ศ. 2561- 2563)  มี
ดังนี้        

6. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
9. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
10. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
11. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
12. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 
13. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัด อบต. 
14. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
16. หลักสูตรนิติกร 
17. หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน 
18. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
19. หลักสูตรผู้อ านวยการกองคลัง 
20. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี 
21. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
22. หลักสูตร เจ้าพนักงานพัสดุ 
23. หลักสูตรผู้อ านวยการกองช่าง 
24. หลักสูตรหัวหน้าส านักปลัด 
25. หลักสูตรนายช่างโยธา 
26. หลักสูตรนายช่างเขียนแบบ 
27. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประปา 
28. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
29. หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
30. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
31. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
32. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
33. การส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 


