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เกี่ยวข้องและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2563 ไว้ ณ ที่นี้
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลมี การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้
ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลต้อง ดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด)กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะ
พัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) สานักงาน
คณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) องค์การบริห ารส่ ว นตาบลต้นสั งกัดหรือส านักงาน
คณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดหรือองค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
จึงได้มีการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
1) เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่งตามขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ
2) เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
3) เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตาแหน่ง
4) เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการ
บริหาร
5) เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

1.3 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เห็นสมควรให้จัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ดารงอยู่ตาม
กรอบแผน อัตรากาลัง 3 ปี
2) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เป็นหน่วยดาเนินการเอง หรือดาเนินการ
ร่วมกับ ก.อบต. จังหวัดตรัง หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น และ
ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ต้องจัดสรร งบประมาณสาหรับ
การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคานึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การ
พัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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1.4 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
สมควร ต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
3) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.4.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา
กาหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่
สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลาย
รูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมนา เป็นต้น
2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการ
พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น หรือ
ว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น

๑. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
1.3 กาหนดประเภทของความจาเป็น

๒. การดาเนิ นการ/วิธีดาเนิ นการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น
หรือว่าจ้างเอกชน ดาเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น
- การปฐมนิเทศ - การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ - การฝึกอบรม
- การดูงาน - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ
ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน

สิ้นสุด
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1.5 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การ บริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
ในการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการ
ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทที่ 2
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
การกาหนดแนวทางในการพัฒ นาบุคลากรขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ่อหิ น ได้พิจารณาและ
ให้ความสาคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร , สภาองค์การบริหารส่วนตาบล , พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน ,
หน้าที่ ความรับผิดชอบ , ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง , การบริหาร และคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้
1. สานักงานปลัด ประกอบด้วย
1. นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)
2. นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด อบต.)
3. หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
4. นักทรัพยากรบุคคล
5. นักพัฒนาชุมชน
6. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
7. เจ้าพนักงานธุรการ
2. กองคลัง ประกอบด้วย
1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4. เจ้าพนักงานพัสดุ
3. กองช่าง ประกอบด้วย
1. นักบริหารงานช่าง
2. นายช่างโยธา
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นักบริหารงานการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา
3. ครู
5. ลูกจ้างประจา,พนักงานจ้าง ประกอบด้วย
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3. ผู้ช่วยช่างโยธา
4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
5. ผู้ดูแลเด็ก
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
7. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
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10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
13. พนักงานจดมาตรวัดน้า
14. พนักงานผลิตน้าประปา
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2.1 โครงสร้างส่วนราชการ อบต. บ่อหิน
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น ระดับ กลาง(1)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น ระดับ ต้น (1)

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)(1)
อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
1. งานบริหารงานบุคคล
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานนโยบายและแผน
4. งานนิติการและการพาณิชย์
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานพัฒนาชุมชน
7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. งานกิจการสภา
9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) (ว่าง)
อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานบริหารทั่วไป
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)(1)
อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา) (ว่าง)
อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

๑. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานบริหารทั่วไป

๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
๕. งานกีฬาและนันทนาการ

๙

2.2 โครงสร้างของสานักงานปลัด
สำนักงำนปลัด อบต.
(นักบริหำรงำนทั่วไป) อำนวยกำรท้องถิ่น ระดับ ต้น (๑)

งำนบริหำรงำนบุคคล
-นักทรัพยากรบุคคล
ชก.(1)

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนนโยบำยและแผน

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วย จพง.ธุรการ(1)
-ผู้ช่วย จพง.
ประชาสัมพันธ์(1)
พนักงานจ้างทั่วไป
-นักการภารโรง(1)
-คนงานทั่วไป(2)

จานวน

ระดับ
สูง
-

งำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

-นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชก.(1)

ประเภท
บริหารท้องถิ่น

ประเภท
/ระดับ

งำนนิติกำรและ
กำรพำณิชย์

ระดับ
กลาง
-

ระดับ
สูง
-

งำนส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว

ระดับ
กลาง
-

ประเภทวิชาการ
ระดับ
ต้น
1

ระดับ
เชี่ยวชาญ
-

ระดับ
ชานาญการพิเศษ
-

ระดับ
ชานาญการ
3

-เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ปง.
(๑)

ประเภททั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติการ

-

ระดับ
อาวุโส
-

งำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งำนกิจกำรสภำ

-นักพัฒนาชุมชน ชก.
(1)
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(1)

ประเภท
อานวยท้องถิ่น
ระดับ
ต้น
-

งำนพัฒนำชุมชน

ระดับ
ชานาญงาน
-

ระดับ
ปฏิบัติงาน
2

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

-

3

3

หมาย
เหตุ

๑๐

2.3 โครงสร้างกองคลัง
กองคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง) อำนวยกำรท้องถิ่น ระดับ ต้น (ว่ำง)

งำนกำรเงินและบัญชี

งำนบริหำรทั่วไป

- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.(1)
ลูกจ้างประจา
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(1)

ประเภท
บริหารท้องถิ่น

ประเภท
/ระดับ
จานวน

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)

ประเภท
อานวยท้องถิ่น
ระดับ
ต้น
-

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก.
(1)
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.
(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้(1)

ประเภทวิชาการ
ระดับ
ต้น
1

ระดับ
เชี่ยวชาญ
-

ระดับ
ชานาญการพิเศษ
-

ระดับ
ชานาญการ
2

งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (1)

ประเภททั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติการ

-

ระดับ
อาวุโส
-

ระดับ
ชานาญงาน
-

ระดับ
ปฏิบัติงาน
2

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

1

4

-

หมาย
เหตุ

๑๑

2.4 โครงสร้างกองช่าง
กองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง) อำนวยกำรท้องถิ่น ระดับ ต้น (๑)

งำนก่อสร้ำง

งำนบริหำรทั่วไป

งำนออกแบบและ
ควบคุมอำคำร

-นายช่างโยธา ชง.(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยช่างโยธา(1)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยช่างส้ารวจ (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา(1)
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า(1)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา(1)
-พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(ว่าง1)
พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจดมาตรวัดน้า(1)
-พนักงานผลิตน้าประปา(1)
-คนงานทั
- พนั่วกไป(1)
งานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) (จ.1) (1) ว่าง

-นายช่างโยธาชานาญงาน(๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)
-คนงานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (จ.1)(1)
-ผู้ช่วยช่างโยธา (จ.1) (1)

พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงาน
ผลิตน้าประปา (1)
ประเภท
บริหารท้องถิ่น

ประเภท
/ระดับ
จานวน

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

ประเภท
อานวยท้องถิ่น
ระดับ
ต้น
-

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

ประเภทวิชาการ
ระดับ
ต้น
1

ระดับ
เชี่ยวชาญ
-

ระดับ
ชานาญการพิเศษ
-

ระดับ
ชานาญการ
-

ประเภททั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติการ

-

ระดับ
อาวุโส
-

ระดับ
ชานาญงาน
1

ระดับ
ปฏิบัติงาน
-

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

-
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3

หมาย
เหตุ

๑๒

2.5 โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา) อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น (๑)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

-งานข้อมูลและประสานงาน
-งานวิชาการและการจัด
การศึกษา
-งานนิเทศการศึกษา

-งานประสานกิจกรรม
-งานส่งเสริมการศึกษา
-งานติดต่อและประเมินผลโรงเรียน

ประเภท
บริหารท้องถิ่น

ประเภท
/ระดับ
จานวน

-งานข้อมูล

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

ประเภท
อานวยท้องถิ่น
ระดับ
ต้น
-

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานส่งเสริมการศาสนา
และวัฒนธรรม

งานกีฬาและนันทนาการ

-งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
-งานวิชาการและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
-งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-งานติดตามและประเมินผล

-งานข้อมูล
-งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
-งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

-งานจัดการแข่งขันกีฬา
-งานบริการอาคาร สถานศึกษาและ
ผู้ตัดสิน
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั
มอบหมาย

ประเภทวิชาการ
ระดับ
ต้น
1

ระดับ
เชี่ยวชาญ
-

ระดับ
ชานาญการพิเศษ
-

ระดับ
ชานาญการ
1

ประเภททั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติการ

-

ระดับ
อาวุโส
-

ระดับ
ชานาญงาน
-

ระดับ
ปฏิบัติงาน
-

ครู
คศ.1

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

5

-

1

-2

หมาย
เหตุ

๑๓
2.6 อัตรากาลังที่มีอยู่จริง
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่

1

นายวัฒนชัย ชูเกิด

ป.โท

ตาแหน่ง
14-3-00-1101-001

2

นางยุวดี ชูเกิด

ป.โท

14-3-00-1101-002

3

สานักงานปลัด อบต.
พนักงานส่วนตาบล
นายปัณณวิชญ์ ณรงค์

ป.โท

14-3-01-2101-001

4
5
6

นางสาวดุษฎี ทะระเกิด
นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ
นางนารีนา คงห้อย

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี

7
8

-ว่างนางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ์
พนักงานจ้าง
นางสาวทิพย์สุดา รักทรัพย์
นางสาวอรอุมา ทองศรี
นางสาวพลอยพัชร์ สุขจีน
นายบุตร สมัยสง
นายสุภาพ เมืองแก้ว
กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
-ว่างนางสาวทัศนีย์ ชิดงาน
นางสาวสุภาวดี จินดาแก้ว
-ว่าง-ว่างลูกจ้างประจา
นางสาวอานวย เกลี้ยงช่วย

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

นักบริหารงาน อบต.
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)
นักบริหารงาน อบต.
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)

กลาง

400,440

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่มอื่น ๆ/
ประจา
เงิน
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน
84,000
84,000

ต้น

376,080

42,000

0

418,080

ต้น

342,720

42,000

0

384,720

ชก.
ชก.
ปก.

336,360
279,360
253,680

0
0
0

0
0
0

336,360
279,360
253,680

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่

เงินเดือน

หมายเหตุ

นักบริหารงาน อบต.
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)
นักบริหารงาน อบต.
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)

กลาง

ตาแหน่ง
14-3-00-1101-001

ต้น

14-3-00-1101-002

ต้น

14-3-01-2101-001

14-3-01-3102-001
14-3-01-3103-001
14-3-01-3801-001

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสานักงานปลัด)
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน

ชก.
ชก.
ปก.

14-3-01-3102-001
14-3-01-3103-001
14-3-01-3801-001

นักบริหารงานทั่วไป
( หัวหน้าสานักงานปลัด )
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน

ปวส.
ป.ตรี

14-3-01-4601-001
14-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.
ปง.

14-3-01-4601-001
14-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.
ปง.

297900
165,120

0
0

0
0

297,900
165,120

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ม.6
ป.ตรี

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป

-

198,720
131,640
135,120
108,000
108,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

198,720
131,640
135,120
108,000
108,000

ป.ตรี

14-3-04-2102-001

ต้น

14-3-04-2102-001

393,600

42,000

0

435,600

14-3-04-3201-001
14-3-04-3203-001
14-3-04-4204-001
14-3-04-4203-001

ชก.
ชก.
ปง./ชง.
ปง./ชง.

14-3-04-3201-001
14-3-04-3203-001
14-3-04-4204-001
14-3-04-4203-001

นักบริหารงานคลัง
( ผู้อานวยการกองคลัง )
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ

ต้น

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.

นักบริหารงานคลัง
( ผู้อานวยการกองคลัง )
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ

ชก.
ชก.
ปง./ชง.
ปง./ชง.

342720
317,520
297,900
297,900

0
0
0
0

0
0
0
0

342720
317,520
297,900
297,900

ปวช.

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

199,800

0

0

199,800

568,440

14
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

ตาแหน่ง

เลขที่

เงินเดือน
ตาแหน่ง

ระดับ

ตาแหน่ง

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่มอื่น ๆ/
ประจา
เงิน
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

พนักงานจ้าง
20
21
22
23

-ว่างนางสาวเกษร ศุภรทวี
นางสาวอ้อมใจ เหล็กเกิดผล
นางสาวไอลดา ชัยสุข
กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
นายทศพล พู่ตระกูล

ปวช.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

130,080
134,280
131,640
112,800

0
0
0
0

0
0
0
0

130,080
134,280
131,640
112,800

ป.ตรี

14-3-05-2103-001

ต้น

14-3-05-2103-001

378,360

42,000

0

420,360

ป.ตรี

14-3-05-4701-001

ชง.

14-3-05-4701-001

นักบริหารงานช่าง
( ผู้อานวยการกองช่าง )
นายช่างโยธา

ต้น
ชง.

249,360

0

0

249,360

ป.ตรี
ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปวช.
ม.6
ม.3
ปวช.
ป.ตรี
ปวส.

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างสารวจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจดมาตรวัดน้า
พนักงานผลิตน้าประปา
คนงานทั่วไป

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างสารวจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจดมาตรวัดน้า
พนักงานผลิตน้าประปา
คนงานทั่วไป

-

151,680
148,800
137,640
135,120
130,440
148,800
112,800
108,000
108,000
108,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

151,680
148,800
137,640
135,120
130,440
148,800
112,800
108,000
108,000
108,000

36

นายปรีชา หะสัง
พนักงานจ้าง
นางสาวอัมนวย เส้งสุย
นายบุญลือ ชัยสุข
นายพราชันชัย สาเร็จ
นายนรินทร์ แสงแก้ว
นายณัฐพล ดาทั่ว
นายเดชา ชัยพล
นายทวีศักดิ์ คงชู
นายทวีศักดิ์ ษัฏเสน
นายกิตติศักดิ์ ทองขาดี
นายวรากร ชัยพล
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล
-ว่าง-

นักบริหารงานช่าง
( ผู้อานวยการกองช่าง )
นายช่างโยธา

ป.ตรี

14-3-08-2102-001

ต้น

14-3-08-2102-001

393,600

42,000

0

435,600

นางสาวภลินี ถ่ายย้วนกุล
นางสาวนิรมล เอียดทอง
นางชนิษฐา ชื่นชม
นางสาววรยา ปูเงิน
นางณพรรธน์สร อรรถชัยยะ
นางสาวสิริภา นาแว

ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

14-3-08-3803-001
92-2-0100
92-2-0280
92-2-0281
92-2-0282
92-2-0283

ชก.
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

14-3-08-3803-001
92-2-0100
92-2-0280
92-2-0281
92-2-0282
92-2-0283

นักบริหารการศึกษา
(ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ)
นักวิชาการศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ต้น

37
38
39
40
41
42

นักบริหารการศึกษา
(ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ)
นักวิชาการศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ชก.
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

276,960
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

276,960
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

15
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

ตาแหน่ง
43

44
45
46

พนักงานจ้าง
นางสุคนธ์ ปราบเขตต์

-ว่างนางสาวจิตรลดา มีพอเห็น
นางหนึ่งฤทัย ก๊กใหญ่

เลขที่

เงินเดือน
ตาแหน่ง

ระดับ

ตาแหน่ง

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่มอื่น ๆ/
ประจา
เงิน
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน

ป.ตรี

-

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

40,080

0

0

ป.ตรี

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)

-

360,000

0

0

ป.ตรี
ป.ตรี

-

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

-

0
0

0
0

0
0

หมายเหตุ

40,080
(เงินอุดหนุน+เงิน
อบต.)
360,000
(2 อัตรา เงินอบต.)
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
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2.7 การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

การวิเคราะห์ตัวบุคลากร

1.
2.
3.
4.
5.

จุดแข็ง
มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
ส่วนตาบล
มีอายุเฉลี่ย 25-40 ปี เป็นวัยทางาน
มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางาน
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
กฎระเบียบกับการทุจริต
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

โอกาส
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน
ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางาน
ได้ง่าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.
อุทิศตนได้ ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ
การทางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อน
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร
2. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
3. มีภาระหนี้สิน
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึง
ของราชการ

ข้อจากัด
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
5. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

๑7
2.8 การวิเคราะห์ในระดับองค์กร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง
บุคลากรมีความรักถิ่นฐานไม่ต้องการย้ายที่
การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน
การทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
มีระบบบริหารงานบุคคล

โอกาส
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต
อบต. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติ
ของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น

จุดอ่อน
1. บางคนขาดความกระตือรือร้น
2. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
4. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสาย
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น
เกษตร ช่าง สิง่ แวดล้อม นิติกร
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน
บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
6. สานักงานแคบ ไม่มีที่สาหรับเก็บเอกสาร ทาให้
การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ สวยงาม
ข้อจากัด
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม
ญาติพี่น้อง
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มจี ากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จานวนประชากร และภารกิจ

๑8

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบล

ผู้บริหารหน่วยงานจัดท้า
แผน ควบคุมก้ากับดูแล
ประเมินผล

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท้า

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/ก้าหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล

ท้างานตามค้าสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่ว นร่ วมและใช้ร ะบบเปิด โดยบุคลากรสามส่ วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการทาหน้ าที่ว างแผนอัตรากาลั ง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้าง
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้
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คณะกรรมการ
วางแผนอัตราก้าลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท้า

ผู้บริหารหน่วยงานจัดท้า
แผน ควบคุมก้ากับดูแล
สนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ท้างานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี 25๖2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต
มีความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีจิตอาสาเต็มใจให้บริการประชาชน”
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2.9 หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา การติดตามและ
ประเมินผล
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ความรู้พนื้ ฐานใน
การปฏิบตั ริ าชการ

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา

1. การปฐมนิเทศ

1.1 โครงการ
ปฐมนิเทศ พนักงาน
ใหม่

2. การฝึกอบรม

2.1 โครงการพัฒนา
- เพื่อพัฒนาและ
คุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้าง คุณธรรมและ
จริยธรรมใน การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

-เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความ เข้าใจเกี่ยวกับ
อบต. และ บทบาทหน้าที่
ที่ได้รับ มอบหมาย

เป้าหมาย

วิธีการ
พัฒนา

งบประมาณ ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ดาเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

ระดับ

จานวน

ระดับของ
พนักงาน ส่วน
ตาบล/
ลูกจ้างประจา
และ พนักงานจ้าง
ที่บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่
เท่ากับระดับของ
บุคลากรที่เข้ารับ
อบรมของแต่ละ
คน

เท่ากับพนักงาน
ส่วน ตาบล/
ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
ที่บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่

ปฐมนิเทศ 30,000

25๖3

-พนักงานที่บรรจุ
ใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานได้ดี
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

-ก.อบต.
จังหวัด

ทดสอบตามแบบ
ที่ กาหนดและ
รายงานผล ต่อ
บังคับบัญชา

เท่ากับจานวน
ของ บุคลากรที่
เข้ารับ
การอบรม

ฝึกอบรม

25๖3

- บุคลากรมี
คุณธรรม และ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการ ประชาชน
และดาเนิน ชีวิต
ได้อย่างปกติสุข

- หน่วยงาน
ภายนอก
-สานักงาน
ปลัดอบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่ กาหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

10,000

๒๑
ความรู้พนื้ ฐานใน การ
ปฏิบตั ิราชการ

3. การศึกษา หรือดูงาน

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา

เป้าหมาย

วิธีการ
พัฒนา

งบประมาณ ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ดาเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

ระดับ

จานวน

2.2 โครงการฝึกอบรม -เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
ผู้บริหาร ตามแผนการ การบริหารงานให้บรรลุ
ดาเนินการฝึกอบรม
เป้าหมายขององค์กร
บุคลากรท้องถิ่น

อานวยการ ต้น
บริหารท้องถิ่น
ต้น/กลาง

3 คน

ฝึกอบรม

30,000
บาท

ปีงบประมาณ - มีความรู้และ
25๖3
วิสัยทัศน์ในการ
ทางาน เพิ่มมาก
ขึ้น

-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น
- หน่วยงาน
ภายนอก

ทดสอบตามแบบ
ที่ กาหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

2.3 โครงการฝึกอบรม -เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ผู้ ปฏิบัติการตาม
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
แผนการ ดาเนินการ
ฝึกอบรม บุคลากร
ท้องถิ่น

วิชาการ ปก./ชก.
ทั่วไป ปง./ชง.

10 คน

ฝึกอบรม

120,000
บาท

ปีงบประมาณ
25๖3

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทางาน เพิ่มมาก
ขึ้น

ทดสอบตามแบบ
ที่ กาหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

3.1 โครงการศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

อานวยการ ต้น
บริหารท้องถิ่น
ต้น/กลาง
วิชาการ ปก./ชก.
ทั่วไป ปง./ชง.

51 คน

การศึกษา 300,000
หรือดู
บาท
งาน

ปีงบประมาณ
25๖3

-ผู้เข้าร่วม
โครงการนา
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ทางานในองค์กร
ได้ อย่างดี

-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น
- หน่วยงาน
ภายนอก
-สานักงาน
ปลัดอบต.

-เพื่อนาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ทดสอบตามแบบ
ที่ กาหนดและ
รายงานผล ต่อ
ผู้บังคับบัญชา

๒๒
ความรู้พนื้ ฐานใน
การปฏิบตั ริ าชการ

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา

4. การประชุม
เชิงปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา

4.1 โครงการสัมมนา /
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางานของ
พนักงานส่วนตาบล

เป้าหมาย

วิธีการ
พัฒนา

งบประมาณ ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ดาเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

เท่ากับระดับของ 10 คน
พนักงานส่วน
ตาบล ในตาแหน่ง
ผู้บริหาร ที่เข้า
การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ของ แต่ละคน
-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ วิชาการ ปก./ชก.
5 คน
ประสบการณ์ ในการ
ทั่วไป ปง./ชง.
ปฏิบัติงาน

ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา

50,000
บาท

ปีงบประมาณ
25๖3

- มีความรู้
ความเข้าใจงาน
ในหน้าที่ และ
แนวทาง
ปฏิบัติงานมาก
ขึ้น

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

ทดสอบตามแบบ
ที่ กาหนดและ
รายงาน

ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ
25๖3

-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทดสอบตามแบบ
ที่ กาหนดและ
รายงานผล ต่อ
ผู้บังคับบัญชา

4.4 โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/ สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร ใน
กองคลัง

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน

วิชาการ ปก./ชก.
ทั่วไป ปง./ชง.

4 คน

ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ
25๖3

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

4.5 โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพ บุคลากรใน
กองช่าง

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน

วิชาการ ปก./ชก.
ทั่วไป ปง./ชง.

2 คน

ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ
25๖3

-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ
ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ
ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

ระดับ

4.3 โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/ สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร ใน
สานักงานปลัด

จานวน

ทดสอบตามแบบ
ที่ กาหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบ
ที่ กาหนดและ
รายงานผล ต่อ
ผู้บังคับบัญชา
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2.10 มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
1. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจาทุก
ปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
1.1 ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
1.2 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1.3 การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
1.4 การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
2. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

2.11 มาตรการดาเนินการทางวินัย
1. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิ ดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้น
ว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
2. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ 3 ครั้ง ยกเว้นการ
กระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
2.1 การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย
หรือระเบียบกาหนด
2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรองค์การ
บริหารส่วนตาบล
2.4 การทะเลาะวิวาทกันเอง

2.12 การติดตามผล
ให้มีการติดตามผลจากโครงการที่จัดขึ้นทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร ประกอบกับ
ความเห็นของหน่วยตรวจราชการ , หนังสือร้องเรียนต่าง ๆ, และผลกระทบหรือเสียงสะท้อนกลับมาที่องค์กร
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2.13 บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข
เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดจนแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบาง
ตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็น อาจต้องทาการยุบ หรือปรับ
โครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดบุคลากร
ที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

