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องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกปีบ 
อ าเภอศรีมโหสถ   จังหวดัปราจีนบรุ ี

 
 
 

 
ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
โทร  ๐๓๗ ๒๗๖๒๗๑    

โทรสำร ๐๓๗ ๒๗๗๐๐๙   



 
ค าน า 

 
 

  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะส่งผล
โดยตรงต่อการให้บริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล    
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน  และให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และส าหรับการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล    ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า   องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปีบ  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขึ้น  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลฉบับนี้    จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างแท้จริง 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

 
ค าน า             หน้า 
 
ส่วนที่ ๑  - บันทึกหลักการเหตุผล           ๑ 

- บทน า             ๒ 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา          ๓ 

ส่วนที่ ๒  - วิสัยทัศน์องค์กร           ๔ 
- วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล         ๕ 
- โครงสร้างองค์กร          ๖ 
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล      ๗ 
- บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบ      ๘-๑๒ 
- บทศึกษาวิเคราะห์การก าหนดส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน      ๑๓-๑๕ 

ส่วนที่ ๓  แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓    
  ๑. หลักการและเหตุผล         ๑๖ 

๒. วัตถุประสงค์           ๑๖ 
๓. เปูาหมาย           ๑๗ 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน         ๑๗-๑๙ 
๕. หลักสูตรและวิธีการ          ๒๐ 
๖. การติดตามและประเมินผล         ๒๐ 
๗. แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร       ๒๑ 
๘. หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา     ๒๒-๒๙ 
    งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
                                                        

 
บันทึกประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ    อ าเภอศรีมโหสถ    จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 

หลักการ 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ     เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองต่อพันธกิจ วิสัยทัศน์ บรรลุเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์และมี
ผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ข้อ ๒๖๙,๒๗๘   
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ
ที่ด ี  คุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

เหตุผล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร   จึงได้
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓   โดยยึดพ้ืนฐานจาก
การวิเคราะห์ภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน   โครงการ  และกิจกรรมต่าง ๆ  ในการพัฒนาระบบบริหาร
สร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒                                                                
 

บทน า 
 

การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจที่ส าคัญในการบริหารและเก่ียวข้องกับงานทุกฝุายจึงเป็น 
ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคล   โดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับบุคลากร เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลส าเร็จต่อ
เปูาหมายของหน่วยงานการพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร   โดยอาศัยผลที่ได้รับทราบจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน   ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาก่อนว่าเหตุปัจจัยที่ท าให้
บุคลากรของในหน่วยงาน  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากเหตุใด  อาจเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน  หรือมีปริมาณงานมีมากเกินไป  เป็นต้น  เพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณาวาง
แผนการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการให้การอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และหรือทัศนคติของบุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 
 

รายละเอียด 
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

 
๑. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน 
 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- งานบริหารงานบุคคล 

๒. พิจารณาดูว่า ณ จุดใดของหน่วยงานที่สมควรต้องจัดให้มีการ 
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน พร้อมทั้งส ารวจความ 
ต้องการในการฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากบุคลากรของหน่วยงาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วน 
- งานบริหารงานบุคคล 
- บุคลากรในหน่วยงาน 

๓. ด าเนินการเสนอเรื่องต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ  - งานบริหารงานบุคคล 

๔. ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมและจัดล าดับความส าคัญ 
ก่อนหลัง 

- ผู้บริหาร 
 

๕. จัดส่งบุคลากรไปอบรม และจัดท าโครงการฝึกอบรมที่ได้รับความ 
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- ผู้บริหาร 
 

๖. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ข้างต้น  
 

- ผู้บริหาร 
- งานบริหารงานบุคคล 
- ผู้เข้ารับการอบรม 

๗. ประเมินผล 
 

- งานบริหารงานบุคคล หรือผู้ที่ 
ได้รับมอบหมาย 



๓ 
 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

วิเคราะหป์ัญหาทีไ่ด้จากการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตลอดจนปญัหาที่เกดิขึ้นของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดต้ามมาตรฐาน 
และส าเรจ็ตามที่ก าหนดไว ้

 
เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

เมื่องานคั่งค้างสะดดุ ณ จุดต่าง ๆ 

พิจารณาว่า ณ จุดใดของหน่วยงานท่ีสมควร 
ต้องจัดท าให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูน 

ประสิทธิภาพการท างาน 
 

 
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเติม 

จากบุคลากรในหน่วยงาน 
 

ก าหนดเปูาหมายของการฝึกอบรม 
ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝกึอบรม และจัดล าดับ

ความส าคญัก่อนหลัง 
 

พิจารณาปญัหาและความต้องการที่ต้องมีการฝึกอบรม 
 

ก าหนดเรื่องและเนื้อหาที่จะท าการฝึกอบรม 

จัดส่งบุคลากรไปอบรม 

ด าเนินการเสนอเรื่องต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ 

จัดท าโครงการฝึกอบรม 
 

ก าหนดวิธีและสื่อท่ีจะใช้ในการฝึกอบรม 

การติดต่อประสานงานท้ังวิทยากร และผู้ที่จะ 
เข้ารับการอบรม 
 

ด าเนินการอบรม 
 

การเตรียมเอกสาร และอุปกรณ ์

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเมินผล 
 



 
๔ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
Khokpeeb   of   Subdistrict   Administrative   Organization 

 
วิสัยทัศน์องค์กร 
 

  “ โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่   บูรณาการการพัฒนา  ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวม  ๕   ด้าน  ดังนี ้
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร 
 5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
1. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคม  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  เพ่ือการ

อุปโภคบริโภค  และด้านการเกษตร 
2. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาอาชีพของประชาชน พัฒนาและปรับปรุงสถานที่

ท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมการศึกษา  การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์ 
4. การบริหารจัดการ พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
5. การจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยะสิ่งปฏิกูล น้ าเสีย 

   

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน   รวดเร็วปลอดภัย เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบล   

โคกปีบเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเงินทุน เน้นการสร้างงาน เพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐาน

การด าเนินชีวิตของประชาชน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความจ าเป็นพื้นฐาน ในด้านการศึกษา การ

สาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ การกีฬา และพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
4. เพ่ือบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้เหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี 

 
 

 
 
 



 
๕ 

 
 

งานบริหารงานบุคคล 
Section of Personnel Administration 

Chang of Subdistrict Administrative Organization 
 
วิสัยทัศน์งานบริหารงานบคุคล 
 

“ ส่งเสริมคุณธรรม  รักษาระเบียบวินัย   
   พัฒนาศักยภาพ  บุคลากรก้าวหน้า   ท้องถิ่นก้าวไกล ” 

 

พันธกิจงานบริหารงานบุคคล 
  

 ๑.  การสรรหาบุคลากร 
 ๒.  สร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่ดี 
 ๓.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบล 
           ๔.  ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลท างานอย่างมีระบบ 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

๑. วางแผนและพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

๒. สรรหาบุคลากร 

๓. พัฒนาบุคลากร 

๔. ธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

๕. จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรตามสิทธิประโยชน์ 

เป้าประสงค์งานบริหารงานบุคคล 
 

 ๑.  พัฒนางานบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.  สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 ๓.  พัฒนาคุณภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 ๔.  ธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 ๕.  จัดสวสัดิการและให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 ๖.  พัฒนา  ปรับปรุง แก้ไข ระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

 



๖ 

 

              โครงสร้างองค์กร  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
                                                                              

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

รองนายก อบต. คนที่ ๑ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานปลัด อบต. 

๑. งานบริหารงานทั่วไป 
๒. งานบริหารงานบุคคล 
๓. .งานนโยบายและแผน 
๔.  งานการเกษตร 
๕. งานป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 
๖.  งานพัฒนาชุมชน 
๗. งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสขุ 

เลขานุการนายก อบต. 

รองนายก อบต. คนที่ ๒ 

กองคลัง กองช่าง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. งานการเงิน 
๒. งานบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บ 
    รายได้ 
๔. งานทะเบียนทรัพย์สิน 
    และพัสด ุ
 

๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและควบคุม   
    อาคาร 
๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
๔. งานผังเมือง 

กองการศึกษา ฯ 

๑. งานส่งเสริมการ 
    ศึกษา ศาสนาและ  
    วัฒนธรรม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



๗ 
 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 
 

๑. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน(ย้าย)และเลื่อนระดับ 
๒. งานขออนุมัตปิรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
๓. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
๔. งานควบคุมวัน ลา พนักงานและลูกจ้าง 
๕. งานตรวจอบสมุดลงเวลาของพนักงานและลูกจ้าง 
๖. งานบัตรประจ าตัว พนักงานและลูกจ้าง 
๗. งานพัฒนาบุคลากร 
๘. งานเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานและลูกจ้าง 
๙. ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
๑๐. งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนละค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความเห็นชอบ 

เป็นกรณีพิเศษ 
๑๑. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อการขอรับ 

ทุนการศึกษา 
๑๒. งานสวัสดิการพนักงานหรือลูกจ้าง 
๑๓. งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ 
๑๔. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
๑๕. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง 
๑๖. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
๑๗. งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
๑๘. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ท าคุณประโยชน์ 
๑๙. งานจัดท าค่ าสั่งและประกาศ 
๒๐. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
๘ 

 



บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรบัผิดชอบ 
 
๑. ชื่อหัวข้อ 
 

การวิเคราะห์ภารกิจของท้องถิ่นตามกฎหมาย  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒โดยจะเป็นไปตามลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

  การวิเคราะห์ภารกิจ   อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   โดยใช้เทคนิค  SWOT   เข้ามาช่วย    ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร   โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน    โอกาส   ภัยคุกคาม   ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  
SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ    ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล    นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา   โดยสามารถก าหนด
แบ่งภารกิจได้เป็น   ๗  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒    มีดังนี้ 

  ๒.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 

(๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  (มาตรา  ๖๗ (๑)) 

(๒)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  (มาตรา  ๖๘ (๑)) 
(๓)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา  ๖๘ (๒)) 
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา ๖๘  (๓)) 
(๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน  ๆ  (มาตรา  ๑๖ (๔)) 
(๖)  การสาธารณูปการ  (มาตรา ๑๖ (๕)) 

๒.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง    ดังนี้ 

(๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   

(มาตรา  ๖๗ (๖)) 

 

 

 

 

๙ 
 



(๒)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  ๖๗ (๓)) 
(๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม   การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ 

สวนสาธารณะ   (มาตรา  ๖๘ (๔)) 

(๔)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ 
ผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา  ๑๖ (๑๐)) 

(๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(มาตรา  ๑๖ (๑๒)) 

(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาค   และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา  ๑๖ (๑๕)) 

   (๗)  การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล   

(มาตรา ๑๖ (๑๙))   

  ๒.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน   สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย   

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(๑)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  ๖๗ (๔)) 

(๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   
(มาตรา  ๖๘ (๘)) 

(๓)  การผังเมือง  (มาตรา  ๖๘  (๑๓)) 
 

(๔)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด   ท่าเทียบเรือ   ท่าข้ามและที่จอดรถ    
(มาตรา  ๑๖ (๓)) 

(๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
(มาตรา  ๑๖ (๑๗)) 

(๖)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา  ๑๖ (๒๘)) 
๒.๔  ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว    

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 

(๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  ๖๘ (๖)) 

(๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา  ๖๘ (๕)) 
(๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  ๖๘ (๗)) 
(๔) ให้มีตลาด   ท่าเทียบเรือ   และท่าข้าม  (มาตรา  ๖๘ (๑๑)) 
(๕) การท่องเที่ยว  (มาตรา  ๖๘  (๑๒)) 
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  (มาตรา  ๖๘ (๑๑)) 
(๗) การส่งเสริม   การฝึกและประกอบอาชีพ   (มาตรา  ๑๖ (๖)) 
(๘) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา ๑๖ (๗)) 

 
๑๐ 

 



๒.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 

(๑) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(มาตรา   ๖๗ (๗)) 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน   ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้ง 
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   (มาตรา  ๖๗  (๒)) 

๒.๖   ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

   (๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น   (มาตรา   ๖๗  (๘)) 

(๒)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  ๖๗  (๕)) 
(๓) การจัดการศึกษา   (มาตรา  ๑๖  (๙)) 

  ๒.๗   ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา  ๔๕  (๓)) 

   (๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย   โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  (มาตรา  ๖๗  (๙)) 

   (๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 

  ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่   ประกอบด้วย  การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ  :  มาตรา  ๖๗,๖๘  หมายถึง   พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   
                 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
                 มาตรา  ๑๖  หมายถงึ  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กร 
                 ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

 
 
 

๑๑ 
 

๓. การวิเคราะห์องค์กรในการด าเนินการตามภารกิจ 



 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตามพระราชบัญญัติสภา 
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   โดยใช้เทคนิค  SWOT   เข้ามาช่วย    ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร   โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน    โอกาส   ภัยคุกคาม   ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  
SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ    ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล      
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   โดยน าภารกิจที่ได้วิเคราะห์   จ านวน   ๗  ภารกิจ   น ามาก าหนดภารกิจ
หลัก  และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนต าบลทีจ่ะต้องด าเนินการ    
 

๔. ผลการวิเคราะห์ 
 

น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ  ๓  จ านวน  ๗  ภารกิจ  น ามาก าหนดภารกิจหลัก  และ 

ภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการ   ดังนี้ 

  ๔.๑  ภารกิจหลัก 

     ๑.  การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๒.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   ๓.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๔.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน   สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ๕.  ด้านการศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๔.๒  ภารกิจรอง 

   ๑.  ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

   ๒.  ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๓ พันธกิจของการวางแผนอัตราก าลังท้องถิ่น 
 

ได้แก่  การสรรหาบุคลากรให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน   การสร้างระบบการ 
บริหารงานบุคคลที่ดี   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบลให้ท างานอย่างมีระบบ  ก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจ และการให้บริการแก่ประชาชนในระดับ
ชุมชนหมู่บ้าน/ต าบล ได้อย่างมีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
 
 
 

๑๒ 
 

 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสามารถก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังรองรับ 
ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๖. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
 

จากการวิเคราะห์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๒  ปรากฏว่าองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกปีบมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม  และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความ 
ความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ   ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนด
กรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่   เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 

บทศึกษาวิเคราะห์การก าหนดส่วนราชการ 



และการแบ่งงานภายใน 
 
๑. ชื่อหัวข้อ 
 

การวิเคราะห์ก าหนดส่วนราชการ  และการแบ่งงานภายใน  เพ่ือรองรับภารกิจ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑  เพ่ือวิเคราะห์การก าหนดส่วนราชการตามภารกิจ  ตามกรอบการก าหนดส่วนราชการ 
ตามมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล และส่วนราชการที่ท้องถิ่นควรประกาศตาม
ความเหมาะสม 

๒.๒  เพ่ือวิเคราะห์การแบ่งงานภายในให้สอดคล้องกับปริมาณงานในความรับผิดชอบความ 
ต่อเนื่องของงาน  และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

๒.๓  เพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการก าหนดส่วนราชการ  กรณีมีงานเพ่ิมข้ึนจากการ 
กระจายอ านาจ 
 

๓. ผลการวิเคราะห์ 
 

  ๓.๑  ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ส่วนราชการที่ควรก าหนด  ต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมีผลใช้  บังคับตั้งแต่  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  
๒๕๔๕  เป็นต้นไป 

                    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีมีส่วนราชการภายใน  ประกอบด้วย  ส านักงานปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  กองคลัง   กองช่าง  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน  
และก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น   ๑๕  อัตรา   พนักงานจ้าง  ๑๒  อัตรา  แต่ทั้งนี้การก าหนด
ต าแหน่ง  และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  คุณภาพของงาน  และปริมาณงาน  โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่จะต้องใช้จ่าย   ด้านการบริหารงานบุคคล   (ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตาม
นัยมาตรา  ๓๕   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒)   ดังนั้น  ส่วน
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   ประกอบด้วย   

(๑)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒)  กองคลัง 
(๓)  กองช่าง 
(๔)  กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
(๕)  หนว่ยตรวจสอบภายใน 

 
 

๑๔ 
 

๓.๒   การแบ่งงานภายในของส่วนราชการต่าง ๆ  



  (๑)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑.๑)  งานบริหารงานทั่วไป 
(๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
(๑.๓)  งานนโยบายและแผน 
(๑.๔)  งานการเกษตร 
(๑.๕)  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๑.๖)  งานพัฒนาชุมชน 
(๑.๗)  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

(๒) กองคลัง 
   (๒.๑)  งานการเงิน 

(๒.๒)  งานบัญชี 
(๒.๓)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(๒.๔)  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

(๓) กองช่าง 
   (๓.๑)  งานก่อสร้าง 

(๓.๒)  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
(๓.๓)  งานประสานสาธารณูปโภค 
(๓.๔)  งานผังเมือง 

  (๔)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๔.๑)  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

  (๕)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

กรอบอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี   (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
๑.  นักบริหารงานท้องถิน่  ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  
๒.  นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
๓.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
๔.  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน 
๕.  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
๖.  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับช านาญงาน 
๗.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
๘.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  
๙.  คนงานประจ ารถขยะ    

             ๑๐.  พนักงานขับรถยนต์    
๑๑.  คนงานทั่วไป 
๑๒.  พนักงานขับรถขยะ 

 
 

                                   ๑๕  
 



กองคลัง  ประกอบด้วย  
๑.  นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น   (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
๒.  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับช านาญการ 
๓.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
๔.  เจ้าพนักงานพัสดุ    ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
๕.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๖.  คนงานทั่วไป        
 

กองช่าง  ประกอบด้วย 
๑.  นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น   (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
๒.  นายช่างโยธา   ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
๓.  ผู้ชว่ยนายช่างโยธา 

   ๔.  คนงานทั่วไป 
 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
๑. นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น  (ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ) 
๒. นักวิชาการศึกษา 

   ๓.  ผู้ดูแลเด็ก  
 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

สามารถก าหนดส่วนราชการและแบ่งงานภายในตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการ และรองรับการกระจายอ านาจได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปบี   อ าเภอศรีมโหสถ   จงัหวัดปราจีนบุรี 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๕   ข้อ   ๒๖๙
และ ข้อ  ๒๗๘   ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 

(๑)   ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที ่โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

(๒)   ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้  ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 

(๓)   ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและบริการประชาชน   
เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 

(๔)   ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน 
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

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

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปีบ   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   ขึ้น  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยั งเป็นการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมจริยธรรม  ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ    ในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

 ๒.๑   เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรมของ 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒.๒   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒.๓  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
นั้นคือ 

   -   มีคุณภาพ  มีความรักองค์กร  มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด 
  



๑๗ 
 

-  ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ  ความถนัด  ความสนใจของแต่ละบุคคล 
- มีความพึงพอใจในการท างาน 
- มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ 
- มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 
- มีจิตส านึกความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๔  เพ่ือสอดรับกับการด าเนินการจัดความรู้ของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโคกปีบ  และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 

 ๒.๕  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

๓. เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

       บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ทุกคน 
 

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

                 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

๔.๑ การเตรียมการและการวางแผน 
      (๑)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
      (๒)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับ 

บัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

                (๓)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ 
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

๔.๒  การด าเนินการพัฒนา 
      (๑)  การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคบับัญชาได้ข้อมูลที่ 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชา 
 
 



๑๘ 
 
 

ควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดเปูาหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  
ได้แก่  การคัดเลือกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการสัมมนา  
เป็นต้น 

               (๒)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบ
กับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 

๔.๓  งบประมาณในการด าเนินการ 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละ
ปีงบประมาณในการด าเนินการ โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔.๔  การติดตามและประเมินผล 
 

       ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา   
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 

 
 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

๑.  การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง  โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โครงการความร่วมมือทางวิชาการ  หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น  
หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม  เช่น 

- การปฐมนิเทศ 
- การฝึกอบรม 
- การศึกษา หรือดูงาน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
- การการสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นท่ี

เหมาะสม 
- การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 
 
           จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้
ทราบถึงความส าเร็จ  ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

ปรับปรุงแผน 

เริ่มต้น 



๒๐ 
 

๕. หลักสูตรและวิธีการ 
 

๕.๑  หลักสูตรการพัฒนา 
 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

      (๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
                (๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

      (๓)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
                (๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
                (๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๕.๒ วิธีการพัฒนา 
 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  จะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  
การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม   และการศึกษาดูงาน  
เป็นต้น  การฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  หรือการศึกษาดูงาน  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัด  
หรือโครงการความร่วมมือระหว่าง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา  นอกจากนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ     อาจจะด าเนินการร่วมกับส่วนราชการอ่ืน  และหรือด าเนินการร่วมกับเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการ  และหรือองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ    เป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม  เช่น    
การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้  
คือ 

    (๑) การปฐมนิเทศ 
              (๒) การฝึกอบรม 
              (๓) การศึกษา  หรือดูงาน 
              (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
              (๕) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
              (๖) การมอบหมายงาน หรือการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

๖. การติดตามและประเมินผล 
 

           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ    จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

(๑)   การใช้แบบสอบถาม  หรือแบบทดสอบ ก่อน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการ 
ประเมินผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

          (๒)  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน   เพ่ือร่วมงาน  และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา 

          (๓)   การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น  ในกรณี
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

 



๒๑ 
 

๗. แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

๗.๑  ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและสนับสนุนให้เข้ารับ 
การฝึกอบรม  ประชุมสัมมนา  และดูงาน  ทั้งภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๗.๒  ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๗.๓  ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการ 

ปฏิบัติงานพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
          ๗.๔  ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้

สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้
เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน 

          ๗.๕  จัดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          ๗ .๖   ใ ช้ ห ลั ก กา รมอบหมาย งานควบคู่ กั บก า รมอบอ าน าจ ในกา รปฏิ บั ติ ง า น  
(Empowerment)  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน 

          ๗.๗   น าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ  (Competency)  มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  โดยเน้น
การประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเป็นรายบุคคล  และส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต้นและ
ระดับกลางให้สามารถก าหนดความจ าเป็นที่จะรับการพัฒนา (Training Needs) ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
รายบุคคลได ้

         ๗.๘   พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดหา/จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  

         ๗.๙   ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการ
ผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกต้อง 

         ๗.๑๐  จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้  สร้างทักษะด้านต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  

         ๗.๑๑  สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในหลักสูตรการ 
สัมมนาและฝึกอบรมส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

         ๗.๑๒  กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกความเป็นองค์กรปกส่วนท้องถิ่น  โดยจัดกิจกรรมที่เน้นเป็น 
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยอาจเป็นกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือ 
สังคม 
 
 
 
 
 
 



 
 
๘. หลักสูตรการพัฒนา วิธกีารพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  
 

         ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปาจีนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๕   ข้อ ๒๗๔   ได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือ
หลายหลักสูตร   ได้แก่ 
  ๑.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๓.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  ๔.  หลักสูตรด้านการบริหาร 
  ๕.  หลักสูตรด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. 
 

 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

 เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ อบต. และ
บทบาทหน้าท่ีที่ได้ รับ
มอบหมาย  

 เท่ากับพนักงานส่วน 
ต าบล และพนักงาน
จ้างท่ีบรรจุแต่งตั้งใหม ่

 
 
 
 
 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 
แต่ละหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่วงเวลา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 
(ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓ ) 

 

 พนักงานท่ีบรรจุใหม ่ มีความรู้
ความเข้าใจในต าแหน่งงาน 
และระบบงานราชการ  

 

 ก.อบต.จังหวัด 
 ทุกส่วนราชการ

ภายใน อบต. 
 

๒๒ 



ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 โครงการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตาม
แผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 
 

 เพื่อพัฒนาความรู้ในการ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
 
 
 
 

 พนักงานส่วนต าบล 
ประเภท 
- บริหารท้องถิ่น 

   - อ านวยการท้องถิ่น 
   - วิชาการ 
   - ทั่วไป 
 พนักงานจ้าง 

 
 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

 
 
 
  

  ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

 มีความรู้ และ วิสัยทัศน์ใน
การท างาน เพิ่มมากข้ึน  

 
 

 สพบ. 
 ส านักงานปลัด 

อบต. 
  

 โครงการศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

 เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

  ผู้บริหารท้องถิ่น 
  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  พนักงานส่วนต าบลทุก 

ประเภท 
  พนักงานจ้าง 
 
 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

 
 
 
  

  ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

  น าความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ ท างานใน
องค์กรได้อย่างด ี 

 หน่วยงาน 
ภายนอก 

 ทุกส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

 

๔.  โครงการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์

 เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

 พนักงานส่วนต าบลทุก
ประเภท 

 พนักงานจ้าง 
 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

 
 
 
  

  ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

  น าความรู้ที่ได้รับ มาใช้
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงาน
ภายนอก 

 ส านักงานปลัด 
อบต. 

๒๓ 



ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๕. 
 
 
 
 
 

 
๖. 
 
 

 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 เพื่อเพ่ิมพูน ความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ ์ในการ
ปฏิบัติงาน  

 พนักงานส่วนต าบลทุก
ประเภท 

 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

 
 
 
  

  ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

 มีความรู้และ ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง/สพบ 

 ส านักงานปลัด 
อบต. 

 โครงการฝึกอบรม
เพิ่ม ประสิทธิภาพ
บุคลากร  
กองคลัง  
 
 

 เพื่อเพ่ิมพูน ความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ ์ในการ 
ปฏิบัติงาน  

 พนักงานส่วนต าบลทุก
ประเภท 

 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

 
 
 
  

  ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

 มีความรู้และ ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง/สพบ. 

 กองคลัง 

๗.  โครงการฝึกอบรม
เพิ่ม ประสิทธิภาพ
บุคลากร  
กองช่าง  
 
 

 เพื่อเพ่ิมพูน ความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ ์ในการ 
ปฏิบัติงาน  

 พนักงานส่วนต าบลทุก
ประเภท 

 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

 
 

  ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

 มีความรู้และ ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  

 หนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง/สพบ. 

 กองช่าง 

๘.  โครงการฝึกอบรม
เพิ่ม ประสิทธิภาพ
บุคลากรกอง
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 เพื่อเพ่ิมพูน ความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ ์ในการ 
ปฏิบัติงาน  

 พนักงานส่วนต าบลทุก
ประเภท 

 
 

 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

 
 
 

  ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

 มีความรู้และ ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง/สพบ. 

 กองการศึกษา ฯ 

๒๔ 



ที ่ หลักสูตร / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 
 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๙. 

 
 โครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในส่วนของ
ผู้ดูแลเด็ก 

 
 เพื่อเพ่ิมพูน ความรู ้ทักษะ 

ประสบการณ ์ในการ 
ปฏิบัติงาน  

 
 พนักงานจ้าง 
 

 

 
 เป็นไปตาม

รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

 
 

 
 ปีงบประมาณ  

๖๑ – ๖๓  
 
 

 
 มีความรู้และ ปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  

 
 หน่วยงาน 

ภายนอกท่ี 
ด าเนินการ 

 กองการศึกษา ฯ  
 

๑๐.   โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในส่วนของ
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง 

 เพื่อเพ่ิมพูน ความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ ์ในการ 
ปฏิบัติงาน  

 พนักงานจ้าง 
 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

 
 

 ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

  มีความรู้และ ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  

 หน่วยงาน 
ภายนอกท่ี 
ด าเนินการ 

 ทุกส่วนราชการ
ภายใน อบต.  

 
๑๑. 

 
 โครงการฝึกอบรม 

ผู้บริหารตามแผน 
การฝึกอบรม 
บุคลากรท้องถิ่น  

 เพื่อพัฒนาความรู้และ 
วิสัยทัศน์ในการท างานของ 
ผู้บริหาร  

พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น/อ านวยการ
ท้องถิ่น  

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 

 ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

 มีความรู้และ วิสัยทัศน์ในการ
ท างาน เพิ่มมากข้ึน  

 

 สพบ. 
 หน่วยงาน 

ภายนอก  
 ทุกส่วนราชการ

ภายใน อบต. 

๒๕ 



ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ 
 
 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๒.  หลักสตูรเกีย่วกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และคณะผู้บริหาร   

  เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และคณะผู้บริหาร
ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 ผู้บริหารท้องถิ่น และ
คณะผู้บริหาร 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

 
 

 ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

  มีความรู้และ วิสัยทัศน์ใน
การบริหารงาน เพิ่มมากข้ึน  

 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง/สพบ. 

 ส านักงานปลัด 
อบต. 

๑๓.   หลักสูตรเกี่ยวกับ
สมาชิกสภา อบต. 

  เพื่อพัฒนาระบบท างาน
ของประธานสภา หรือรองฯ 
และสมาชิกฯ ให้มีความรู้ 
ทักษะ และความเข้าใจใน
งานกิจการสภามากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมาชิกสภา อบต.  เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

 
 

 ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

  มีความรู้และ วิสัยทัศน์ใน
การบริหารงาน เพิ่มมากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง/สพบ. 

 ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
๒๖ 



ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๔.  โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/การ 
บริหารจดัการ 
บ้านเมืองที่ด ี 

 เพื่อพัฒนาความรู้ของ 
พนักงานส่วนต าบลในการ 
บริหารจดัการองค์กร  

 

 พนักงานส่วนต าบล
ประเภทบริหารท้องถิ่น/ 
อ านวยการท้องถิ่น 
 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

 
 

 ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 

 มีความรูเ้พิ่มมากข้ึนในการ
บริหารจดัการ ภายในองค์กร  

 

 หน่วยงาน 
ภายนอก 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

 ส านักงานปลัด 
อบต. 

๑๕. 
 
 
 
 
 

๑๖. 
 
 
 
 
 

๑๗. 
 
 
 
 
 

 โครงการสัมมนา / 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  

 
 
 
 โครงการพัฒนา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 
 

 การส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษา 

 เพื่อพัฒนาความรู้และ 
วิสัยทัศน์ในการท างานของ 
พนักงานส่วนต าบล  

 
 
 
 เพื่อพัฒนาและ

เสรมิสร้าง คุณธรรม 
และจริยธรรมใน การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 

 เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ให้มคีวามรู้
เพิ่มขึ้น และสามารถน า
ความรู้กลบัมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 

  พนักงานส่วนต าบลทุก
ประเภท 

 
 
 
 
 พนักงานส่วนต าบลทุก

ประเภท 
 
 
 
 

 พนักงานส่วนต าบลทุก
ประเภท 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

 
 
 เป็นไปตาม

รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 
 
 

 เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 
 

 ปีงบประมาณ  
๖๑ – ๖๓  

 
 
 
 
 ปีงบประมาณ 

๖๑ – ๖๓ 
 
 
 
 

 ปีงบประมาณ 
๖๑ – ๖๓ 

 มีความรู้และ วิสัยทัศน์ในการ
ท างาน เพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
  
 บุคลากร  มีคณุธรรม และ

จริยธรรม  ในการ ปฏิบัติ งาน
เพื่อบริการ ประชาชนและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกตสิุข 
 
 

 สามารถน าความรู้ที่ไดม้าใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 

 หน่วยงาน
ภายนอก 

 ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 หน่วยงาน

ภายนอก 
 ส านักงานปลัด 

อบต. 

๒๗ 



ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๘.   การส่งเสริมสุขภาพ   เพื่อสนับสนุนและสร้าง
เสรมิสุขภาพของบุคลากร 

 เท่ากับ
ประเภท
ของ
บุคลากร
ที่เข้ารับ 
อบรมของ
แต่ละคน  

 

 เท่ากับ
จ านวน
ของ 
บุคลากร
ที่เข้ารับ
การ
อบรม 

  เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละโครงการ  

 ปีงบประมาณ 
๖๑ – ๖๓ 

 
 

 บุคลากรมีสุขภาพท่ีดี ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 ส านักงานปลัด  
อบต. 

         

 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



๒๙ 
 

ตารางการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

รายการ 
เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑.  วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

            

๒. พิจารณาว่า  บุคลากรของ
หน่วยงานที่สมควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม 

            

๓.  ด าเนินการเสนอเรื่อง
ผู้บริหาร  เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

            

๔.  ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมี
การฝึกอบรม  จัดล าดับความ 
จ าเป็น  ก่อน – หลัง 

            

๕.  จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 
หรือจัดท าโครงการฝึกอบรมที่
ได้รับความเห็นชอบ 

            

๖.  ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้ 

            

๗.  รายงานผลการด าเนินการ
ฝึกอบรมตามโครงการ 

            

๘.  แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

            

๙.  ประเมินผล 
 

ควรด าเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการติดตามประเมินผลและ 
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี    คาดว่าจะ 
สามารถท าให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

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


