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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การบริหารจัดการและขับเคลื่อนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการนั้ น  
ทรัพยากรบุคคล คือปัจจัยส าคัญทีสุ่ด ผลการด าเนินงานที่ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายในปีงบประมาณ  2561  
บังเกิดผลได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนอย่างเต็มที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  จากส่วน
ราชการ  ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
และเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป 
2.  การด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ  2561 ภายใต้วิสัยทัศน์  
“ต าบลก้าวหน้า  พัฒนาบุคคล  ชุมชนเข้มแข็ง” มีส่วนราชการในสังกัดจ านวน 4 กอง      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2  ศูนย์  มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น  49  คน  แยกเป็น  พนักงานส่วนต าบล  13  คน  พนักงานครูส่วน
ต าบล  5  คน   พนักงานจ้างตามภารกิจ  18  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  13  คน  และใช้งานงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ  2561  จ านวน  44,500,000.- บาท 
3.  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561                                                                                                                                                                                                          
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ใช้งบประมาณในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2561  
เป็นเงินทั้งสิ้น 39,497,540.90  บาท  ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้ จ านวน  4  ด้าน  ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
มี  27  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  เป็นเงิน  10,685,900.-  บาท 

2. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
     มี  21  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  เป็นเงิน  7,996,910.- บาท 

 3.  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
 มี  11  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ   เป็นเงิน  3,842,284.60.- บาท 

 4.  ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
     มี  1  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  เป็นเงิน  24,470.-  บาท 
5.  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและท่องเที่ยว 
     มี  4  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  เป็นเงิน  715,765.-  บาท 
6.  ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     มี  18  โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ  เป็นเงิน  205,360.-  บาท 

ที่มา  : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อม
ใต ้ จังหวัดกระบี่ 
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4.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.  การก าหนดวิสัยทัศน์  ซึ่งมาจากการวิเคราะห์หาจุดอ่อน  จุดแข็ง  ในการด าเนินงาน 
 2.  การสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในองค์กร 
 3.  การส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกัน 
 4.  ลักษณะผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า 
 5.  บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
 6.  การบริหารงานที่มีความคล่องตัว 
 7.  การรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก 
 
5.  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน                    
 1.  ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล 
 2.  ปัญหาด้านงบประมาณที่มีจ ากัด 
 3.  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มากพอ 
 4.  ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  1 
บทน า 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 1.1  ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม่ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการท างานเพ่ื อแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ  มาพัฒนาองค์การซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การเพ่ือให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยากรความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 1.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  11  ระบุ
ดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่ งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่จากการที่ยึดแนวคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบันเน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ  ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เ พ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2545  ส่วนที่  3 การพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล   

ข้อ  258 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วน
ต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  
บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขและ 
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แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานที่ดี  
ข้อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ 258 ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร

ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนด  เช่น  การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ 

หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะด าเนินจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตร
ตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ 260 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม 

ข้อ 261 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลนี้ อาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

ข้อ 262 การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี้ ให้กระท า
ภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ข้อ 263 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ให้ด าเนินการ ดังนี้   
(1) การปฐมนิเทศ ให้กระท าในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ก าหนด ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบล
บรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 

(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการควบคู่
กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การงบประมาณ สื่อการ
ฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา ก าลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับ
การอบรม 

(4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา และ
ติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ข้อ 264 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 265 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

ข้อ 266 การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้
ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่ง
อาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจากการ
วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเอง 

ข้อ 267 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
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(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็น
ต้น 

 
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น การฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน

เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ

บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ข้อ 268 ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้ 
   (1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระท าดังนี้ 
 (ก) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษา

วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 (ข) ประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   (2) การด าเนินการพัฒนา ให้กระท าดังนี้ 
 (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการ พัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น 

 (ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยงานอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

   (3) การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการ
ประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น 
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ข้อ 270 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
   (1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
   (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นกรรมการ 
   (3) ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน  เป็นกรรมการ 
   (4) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

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

ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 271 แล้ว
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาม ข้อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 

2.  การด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2561  ประกอบด้วยเนื้อหา  6  เรื่องท่ีส าคัญ  ได้แก่ 
 1)  การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังและแผนอัตราก าลัง 
 2)  การพัฒนาบุคลากร 
 3)  ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 4)  ระบบการประเมิน 
 5)  ระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
 6)  การรักษาไว้และเกษียณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
ผลการด าเนินการ 

  
ได้ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 
1.  การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังและแผนอัตราก าลัง 
    1.1  การด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น  49  คน  แยกเป็น  พนักงานส่วนต าบล  13  คน  พนักงานครูส่วนต าบล  
5  คน   พนักงานจ้างตามภารกิจ  18  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  13  คน  ต าแหน่งว่าง  11  คน 

 การด าเนินการสรรหาและรับโอนพนักงานส่วนต าบล ไม่มีผู้ประสงค์โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง   
2.  การพัฒนาบุคลากร 
    2.1  แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้
องค์กรสามารถด าเนินการภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง และยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กรในทุก ๆ
ด้าน การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานให้เกิดความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  การจะบรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าวมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 3 
ประเด็น  คือ 
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
     1.1  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
     1.2  แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้
     1.3  แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
     1.4  แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.คลองท่อมใต ้
     1.5  แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกประเทศ 
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
     2.1  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  (หลักสูตรกลาง) 
     2.2  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ  (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     3.1  แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน 
     3.2  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
อบต. 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
      องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้ไดจ้ัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ  
2561 มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 13 ราย มีผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  4  ราย  คิดเป็นร้อยละ 30.76 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร หมายเหตุ 

1 นางสาวพิณพร  ค าหาญพล ผู้อ านวยการกองคลัง การเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

5-8  สิงหาคม  
2561โรงแรมบีพีแก
รนด์ทาวเวอร์  อ าเภอ
หาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา 

2 นายวชิระ  เทียนภู่ ผู้อ านวยการกองช่าง พัฒนาบุ คล ากรช่ า งตาม
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกร 

25 -2 8   กั น ย า ย น 
2561  ณ  สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
จังหวัดปทุมธานี  

3 นางสาวสุกัญญา  บุญเลิศ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุ
ใหม่ 

11 -1 5   มิ ถุ น า ย น  
2561 

4 นางสาววิภาพร  สั่นสท้าน เ จ้ า พ นั ก ง า น
สาธารณสุข 

การติดตามและประเมินผล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
และการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

8-9  มีนาคม  2561  
ณ  โรงแรมบรรจงบุรี  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

 
 

3.  ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 3.1  การด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  มีการ
พิจารณาความดีความชอบให้กับพนักงานส่วนต าบลปีละ 2 ครั้ง ส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจ พิจารณาปีละ 2  
ครั้ง  แต่น ามาค านวณเลื่อนค่าตอบแทนการจ้างปีละ 1 ครั้ง และมีสวัสดิการส าหรับพนักงานส่วนต าบล คือ 
ได้รับสิทธิในการลาปุวย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ ลาเข้ารับ
การตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  ลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ลาติดตามคู่สมรส ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพ สวัสดิการส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ คือ ลาปุวย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร ลา
อุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และการลาเข้ารับการตรวจเลือก/เข้ารับการเตรียมพล/เข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร/เข้ารับการทดลองเตรียมความพรั่งพร้อม และสวัสดิการส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป คือ ลาปุวย   
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4. ระบบการประเมนิ 
 4.1 การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ได้ยึดหลัก
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 24)  พ.ศ. 2558 ประกาศ  ณ  30  ธันวาคม  2558  
ข้อ  296 -308  และมีการปิดประกาศคะแนนผลการประเมินและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอ
ค าปรึกษาด้วย 

5. ระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
 5.1  การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง  
(ระบบแท่ง)  มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2558 จึงส่งผลให้ทุกต าแหน่งมี
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ  คือ 
  1. สามารถเติบโตได้อย่างอิสระในแต่ละ “แท่ง” ตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน เช่น หากงาน
เป็นงานวิชาการ ก็สามารถเติบโตในความเชี่ยวชาญของงานวิชาชีพ ไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันกับการเติบโตในสาย
งานบริหาร 
  2. มีเงินค่าตอบแทนที่สะท้อนค่างาน  และเหมาะสมตามลักษณะงานที่แตกต่างกันทั้งในเชิง
ปริมาณและความยุ่งยากท้าทายของงาน อันจะเสริมสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการในองค์กร 
  3. มีรูปแบบในการประเมินผลงาน และความรู้ ทักษะและสมรรถนะโปร่งใส เหมาะสม และ
เป็นธรรมมากขึ้น 
  4. มีแนวทางในการพัฒนาที่เป็นระบบในแต่ละต าแหน่ง/แต่ละระดับชั้นงาน ตามความรู้  
ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ อันจะท าให้ข้าราชการมีศักยภาพสูง  เป็นมืออาชีพ  และเป็นมาตรฐานสากล 

6. การรักษาไว้และเกษียณ 
 6.1  การด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ได้ตั้ง
งบประมาณในข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี ไว้ส าหรับการจ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล ซึ่งในปีงบประมาณ  2561  นี้  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ยังไม่มีพนักงานส่วนต าบล
เกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่  3 

สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  ได้ด าเนินการส ารวจรวบรวม
ข้อมูล  จนได้ข้อสรุปถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปได้ดังนี้ 
1.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1)  บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน 
 2)  บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ 
 3)  บุคลากรท างานเป็นทีมได้ดี 
 4)  การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม 
 5)  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
 6)  บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติตนและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
 7)  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
2.  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1)  ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นกับส่วนราชการอ่ืน  เป็นอุปสรรคต่อการ
โอนย้าย 
 2)  งบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ 
 3)  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 4)  วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 


