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อบต. และอาจจะมีการปรับปรุง ใหเหมาะสมขึ้นในโอกาสตอไป
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สวนเกี่ยวของและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป (พ.ศ.2558 – 2560) ไว ณ ที่นี้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
มี การพั ฒ นาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่ อใหรู
ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานสวนตําบลใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี
โดยองคการบริหารสวนตําบลตอง ดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จั ง หวั ด )กํ า หนด เช น การพั ฒ นาด า นความรู พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการให ใช วิ ธี ก ารฝ ก อบรมใน
หองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะ
พัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละ องคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ทั้งนี้
องคการบริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม
การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการ
พัฒ นาอื่นๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงาน
คณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลต น สั ง กั ด หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดหรือองคการบริหาร
สวนตําบลตนสังกัด รวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่
24 ตุลาคม 2545 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของ แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล นั้น
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบอแสน อําเภอทับปุด จังหวัด พังงา
จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2557 - 2560 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการ พัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้งยังเปน
การ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบอ
แสนในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1.2 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
1) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงตามขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน มีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ
2) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน ไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ ที่รับผิดชอบ
3) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน มีความรูและเกิดทักษะเฉพาะของ
งาน ในแตละตําแหนง
4) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน มีความรูและเกิดทักษะในดานการ
บริหาร
5) เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน เห็นสมควรใหจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากร โดยใหมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้
1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงาน ที่ดํารงอยูตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
2) ให บุ ค ลากรขององค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลบ อ แสน ต อ งได รับ การพั ฒ นาความรู ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหองคการบริหารสวนตําบลบอแสน เปนหนวยดําเนินการเอง หรือดําเนินการ
รวมกับ ก.อบต. จังหวัดพังงา หรือหนวยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน และ
ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบอแสน ตองจัดสรร งบประมาณ
สําหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอนโดยคํานึงถึงความประหยัดคุมคา
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชาแต
ละคน สมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว
3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ
ทักษะ เฉพาะของานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมจริยธรรม
1.4.2 การดําเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการ พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนด กลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา
ไดแก การคัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยน
หนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมนา เปนตน
2) วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการ พัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับหนวย
ราชการอื่น หรือวาจาง องคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน

1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แตงตั้งคณะทํางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน

2. การดําเนิ นการ/วิธดี าํ เนิ นการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยราชการอื่น
หรือวาจางเอกชน ดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเชน
- การปฐมนิเทศ - การสอนงาน การใหคาํ ปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบ - การฝกอบรม
- การดูงาน - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ
ความรูความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน

สิน้ สุด
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1.5 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของ
องคการ บริหารสวนตําบลบอแสน ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพังงา เรื่อง
หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) ผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผานการ
ประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว
2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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บทที่ 2
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน ไดพิจารณาและ
ใหความสําคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผูบริหาร , สภาองคการบริหารสวนตําบล , พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน เพื่อใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางดานการปฏิบัติงาน
, หนาที่ ความรับผิดชอบ , ความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง , การบริหาร และคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้
1. นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)
2. นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด อบต.)
3. สํานักปลัด อบต. ประกอบดวย
(1) หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.
(2) บุคลากร
(3) นักวิชาการศึกษา
(4) นักพัฒนาชุมชน
(5) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
(6) เจาพนักงานธุรการ
(7) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(8) ครู
4. กองคลัง ประกอบดวย
(1) นักบริหารงานคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง)
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได
(4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได
(5) เจาพนักงานพัสดุ
5. กองชาง ประกอบดวย
(1) นักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง)
(2) นายชางโยธา
6. ลูกจางประจํา ประกอบดวย
(1) เจาหนาที่การเงินและบัญชี
7. พนักงานจางภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ประกอบดวย
(1) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
(2) ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
(3) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 3 ตําแหนง
(4) ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
(5) ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7
(6) ผูชวยครูผดู ูแลเด็ก 4 ตําแหนง
(7) พนักงานจางทั่วไป
(8) ปฏิบัตหิ นาที่ดูแลเด็กเล็ก 6 ตําแหนง
(9) นักการภารโรง
(10) คนงานทัว่ ไป 2 ตําแหนง
(11) ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
(12) ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
(13) ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
(14) ผูชวยชางโยธา
(15) ผูชวยชางสํารวจ
(16) ผูชวยเจาหนาที่ประปา
(17) ผูชวยชางไฟฟา
(18) พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 ตําแหนง
(19) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
(20) พนักงานผลิตน้ําประปา
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2.1 โครงสรางสวนราชการ อบต. บอแสน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

กองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

- งานบริหารทั่วไป
- งานกิจการสภา อบต.
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานสังคมสงเคราะห
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสงเสริมการทองเที่ยว
- งานการเจาหนาที่
- งานทะเบียนพาณิชย
- งานสงเสริมสุขภาพ

- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน)
- งานบริหารการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน

9
(1) โครงสรางของสํานักงานปลัด อบต. บอแสน
หัวหนาสํานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (1)

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา อบต.

เจาพนักงานธุรการ
ปก./ชก. (1)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต
พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป
ยาม
นักการภารโรง
พนักงานขับรถขยะ
พนักงานประจํารถขยะ

- งานสังคมสงเคราะห

- งานกฎหมายและคดี
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนพาณิชย

- งานสงเสริมสุขภาพ

นิติกร ปก./ชก. (๑)

ประเภท อํานวยการทองถิ่น
ระดับ

ตน

จํานวน

1

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (๑)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
ผูชวยนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ

วิชาการ

ทั่วไป

- งานนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปก./ชก. (๑)

พนักงานจาง

ชก. ปก. ชง. ปง. พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
-

4

-

1

7

๘

- งานสงเสริมการทองเที่ยว
- งานการเจาหนาที่

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๑)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
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(2) โครงสรางกองคลัง อบต.บอแสน
ผูอํานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (๑)

- งานการเงิน

เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ปง./ชง. (๑)
พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป

ประเภท อํานวยการทองถิ่น
ระดับ

ตน

จํานวน

1

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

- งานการบัญชี

เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี

วิชาการ

ทั่วไป

พนักงานจาง

ชก. ปก. ชง. ปง. พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
-

-

1

4

3

1

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. (1)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได

- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)
เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
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(3) โครงสรางกองชาง อบต.บอแสน
ผูอํานวยการกองชาง
นักบริหารงานชาง ระดับตน (1)

- งานกอสราง

นายชางโยธา ปง./ชง. (1)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยชางโยธา
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

ประเภท อํานวยการทองถิ่น
ระดับ

ตน

จํานวน

1

วิชาการ

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานประสานสาธารณูปโภค

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยนายชางเขียนแบบ

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยชางไฟฟา
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานผลิตน้ําประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา

ทั่วไป

พนักงานจาง

ชก. ปก. ชง. ปง. พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
-

-

-

1

7

1
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โครงสรางของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานศึกษา ระดับตน (1)

- งานบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ขาราชการครู
พนักงานจาง
ระดับ
ตน
ชก. ปก. คศ.๑ ครูผชู วย พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
1
1 9
๕
1
หมายเหตุ : แนวทางการจัดโครงสรางสวนราชการปรากฏตามภาคผนวก

- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
ครูผูดูแลเด็ก (9)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูดูแลเด็ก
พนักงานจางทั่วไป
ผูดูแลเด็ก
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2.3 การวิเคราะหบคุ ลากร
การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการ
วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนดไว เพื่อใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย
การวิเคราะหตัวบุคลากร

1.
2.
3.
4.
5.

จุดแข็ง
มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ใกล อบต.
สวนตําบล
มีอายุเฉลี่ย 25-30 ป เปนวัยทํางาน
มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางาน
ละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยง
กฎระเบียบกับการทุจริต
มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว
โดยใชความสัมพันธสวนตัวได

โอกาส
1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน
ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
ไดงาย
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.
อุทิศตนได ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ
การทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน

จุดออน
1. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหาร
2. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก
3. มีภาระหนี้สิน
4. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป ไมคํานึงถึง
ของราชการ

ขอจํากัด
1. สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย รายไดไมพอ
2. ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน
3. พื้นที่กวางทําใหบุคลากรที่มีอยูไมพอใหบริการ
4. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจทําใหมีเวลาใหชมุ ชนจํากัด
5. มีความกาวหนาในวงแคบ
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การวิเคราะหในระดับองคกร
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
3. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูแ ละปรับตัวไดเร็ว
4. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
5. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจใน
การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี
6. มีระบบบริหารงานบุคคล

โอกาส
1. ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุนเคยกันทัง้ หมดทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทัว่ เข
อบต. ทําใหรสู ภาพพืน้ ที่ ทัศนคติ
ของประชาชนไดดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี ,
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น

จุดออน
1. ขาดความกระตือรือรน
2. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่
3. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ
4. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสาย
งานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน
เกษตร ชาง สิ่งแวดลอม นิติกร
5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงาน
บริการสาธารณะบางประเภทไมม/ี ไมพอ
6. สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆ สําหรับใช
อางอิงและปฏิบัติมีไมครบถวน
ขอจํากัด
1. มีระบบอุปถัมภและกลุม พรรคพวกจาก
ความสัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชน การ
ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบกลุม
ญาติพี่นอง
2. ขาดบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรูที่มีจํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูให
หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบล
3. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จํานวนประชากร และภารกิจ
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การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปจจุบัน

นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

ผูบริหารหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
ประเมินผล

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไปตาม
ระเบียบ
รายงานนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
น
ทํางานตามคําสั่ง
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเอง
ยุทธศาสตรได

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน จะเปนการพัฒนาโดยให
ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเป ด โดยบุค ลากรสามสวนที่ ตองสัม พันธกันเพื่ อใหไดบุคลากรที่ มี
คุณ ภาพ มี ค ณะกรรมการทํ าหน าที่ วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้ งการบรรจุแต งตั้ง การโอนยาย และ
ประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสราง
การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแสนที่จะปรับปรุงจึงเปนดังนี้
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คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองคการบริหาร
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเปนธรรม

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

ผูบริหารหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน
สงเสริม/สนับสนุน
ใหความเปนธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทํางานเปนทีม
ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล
“ภายในป 2560 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน จะมีความกาวหนามั่นคงในชีวิต
มีความรูความสามารถ มีความชํานาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชน
ตองไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่“
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2.4 หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา การติดตามและประเมินผล
1) หลักสูตรความรูพื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ

แผนงาน /
โครงการ

วัตถุประสงค /
เนื้อหา

1. การปฐมนิเทศ

1.1 โครงการ
-เพื่อเสริมสรางความรู
ปฐมนิเทศ พนักงาน ความ เขาใจเกี่ยวกับ
ใหม
อบต. และ บทบาท
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

2. การฝกอบรม

2.1 โครงการพัฒนา - เพื่อพัฒนาและ
คุณธรรมและ
เสริมสราง คุณธรรม
จริยธรรม
และจริยธรรมใน การ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เปาหมาย
ระดับ
2-3

2-8

วิธีการ
พัฒนา

จํานวน
3
ปฐมนิเทศ

14

ฝกอบรม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

50,000

ปงบประมาณ
2558

50,000

ปงบประมาณ
2558-2560

-พนักงานที่บรรจุ
ใหม มีความรู
ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานไดดี
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- บุคลากรมี
คุณธรรม และ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการ ประชาชน
และดําเนิน ชีวิต
ไดอยางปกติสุข

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

-ก.อบต.
จังหวัด

ทดสอบตาม
แบบที่ กําหนด
และรายงานผล
ตอบังคับบัญชา

- หนวยงาน
ภายนอก
-สํานักงาน
ปลัดอบต.

ทดสอบตาม
แบบที่กําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา
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ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ

แผนงาน /
โครงการ

วัตถุประสงค /
เนื้อหา

3. การศึกษา หรือดู
งาน

วิธีการ
พัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

-ผูเขารวม
ฝกอบรมมีภาวะ
ความเปนผูนํา
สามารถนํา
ความรูที่ไดมา
บริหารงานอยา
งมประสิทธิภาพ
- มีความรูและ
วิสัยทัศนในการ
ทํางาน เพิ่มมาก
ขึ้น

-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
- หนวยงาน
ภายนอก

ทดสอบตามแบบ
ที่ กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา

-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
- หนวยงาน
ภายนอก
-สํานักงาน
ปลัดอบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่ กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา

ระดับ จํานวน
6-8
5
ฝกอบรม

50,000

ปงบประมาณ
2558-2560

-เพื่อพัฒนาความรูใน
การ ปฏิบัติงานใน
หนาที่

1-6

50,000

ภายใน
ปงบประมาณ
2558 - 2560

-เพื่อนําความรูที่ไดมา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน

1-8

2.2 โครงการ
-เพื่อนําความรูที่ไดมา
ฝกอบรม ผูบริหาร บริหารงานใหมี
ตามแผนการ
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น
ดําเนินการฝกอบรม
บุคลากรทองถิ่น
2.3 โครงการ
ฝกอบรมผู
ปฏิบัติการตาม
แผนการ
ดําเนินการฝกอบรม
บุคลากรทองถิ่น
3.1 โครงการศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

เปาหมาย

10

ฝกอบรม

พนักงา การศึกษา 400,000
นสวน หรือดู งาน
ตําบล
และ
พนักงา
นจางทุก
คน

ปงบประมาณ
2558 - 2560

-ผูเขารวม
โครงการนํา
ความรูที่ไดมา
ประยุกตใชใน
การ ทํางานใน
องคกรไดอยางดี

ทดสอบตามแบบ
ที่ กําหนดและ
รายงานผล ตอ
ผูบังคับบัญชา
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ความรูพื้นฐานใน แผนงาน / โครงการ
การปฏิบัติ
ราชการ
4. การประชุม
4.1 โครงการสัมมนา /
เชิงปฏิบัติการหรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนา

4.2 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/การ
บริการจัดการบานเมือง
ที่ดี

วัตถุประสงค / เนื้อหา

เปาหมาย

วิธีการ
พัฒนา

ระดับ จํานวน
-เพื่อพัฒนาความรูและ
2-8
20
ประชุม
วิสัยทัศนในการทํางาน
เชิง
ของ พนักงานสวนตําบล
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

50,000

ปงบประมาณ
2558 - 2560

- มีความรูและ
วิสัยทัศนใน
การทํางาน
เพิ่มมากขึ้น

ทุกสวน
ราชการ
และ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ
ทุกสวน
ราชการ
และ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ
ทุกสวน
ราชการ
และ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ
ทุกสวน
ราชการ
และ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ

ทดสอบตาม
แบบที่ กําหนด
และรายงาน

-เพื่อพัฒนาความรู ของ
พนักงานสวนตําบลใน
การ บริหารจัดการ
องคกร

3-8

10

ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา

30,000

ปงบประมาณ
2558 - 2582

-มีความรูเพิ่ม
มากขึ้น
ในการบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี

4.3 โครงการประชุม
-เพื่อเพิ่มพูน ความรู
เชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา ทักษะ ประสบการณ ใน
เพิ่ม ประสิทธิภาพ
การ ปฏิบัติงาน
บุคลากร ในสํานักงาน
ปลัด

2-6

5 คน

ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา

20,000

ปงบประมาณ
2558 - 2560

-มีความรูและ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ได อยาง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

4.4 โครงการประชุม
-เพื่อเพิ่มพูน ความรู
เชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา ทักษะ ประสบการณ ใน
เพิ่ม ประสิทธิภาพ
การ ปฏิบัติงาน
บุคลากร ในกองคลัง

2-7

5 คน

ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา

ปงบประมาณ
2558 - 2560

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ได อยาง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

20,000

ทดสอบตาม
แบบที่ กําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตาม
แบบที่ กําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตาม
แบบที่ กําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา
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ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค / เนื้อหา

4.5 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองชาง

ระดับ จํานวน
-เพื่อเพิ่มพูน ความรู
2-7
5 คน ประชุม
ทักษะ ประสบการณ ใน
เชิง
การ ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา

4.6 โครงการประชุม
ประจําเดือนผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางใน
หนวยงาน
5. การสอนงาน
การให คําปรึกษา
หรือวิธีการอื่น

5.1 โครงการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานใน
หนาที่

- สรุปผลการปฏิบัติงาน
ใน รอบเดือนที่ผานมา
และแจงแนวทางการ
ปฏิบัติ งาน แจง
กฎระเบียบ หนังสือสั่ง
การใหพนักงานสวน
ตําบลทราบ
- เพื่อใชเปนคูมือในการ
ปฏิบัติงานทุกตําแหนง
และสามารถถายทอด
ความรูใหแกคนอื่นได

เปาหมาย

2-8

40 คน

2-8

15

วิธีการ
พัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

20,000

ปงบประมาณ
2558 - 2560

-มีความรูและ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ได อยาง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทดสอบตาม
แบบที่ กําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา

ประชุม
ชี้แจง

-

ทุกเดือน ใน
ปงบประมาณ
2558 - 2560

-มีความรูและ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่ได อยาง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกสวน
ราชการ
และ
หนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ
สํานักงาน
ปลัด

-ให
พนักงาน
สวนตําบล
จัดทําคูมือ
การ
ปฏิบัติงาน
ในหนาที่ทุก
ตําแหนง

-

ปงบประมาณ
2558 - 2560

-สามารถนํา
ความรูมา ใช
ในการ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ถายทอด
ความรูใหแก
ผูอื่นได

ทุกสวน
ราชการ

5. การสอนงาน
การให
คําปรึกษาหรือ
วิธีการอื่น

ทดสอบตาม
แบบที่ กําหนด
และรายงานผล
ตอ
ผูบังคับบัญชา
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2.5 มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
1. มีการมอบรางวัลพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดนเปน
ประจําทุกป โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้
1.1 ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
1.2 มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
1.3 การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
1.4 การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม
2. จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค เปนตน
2.6 มาตรการดําเนินการทางวินัย
1. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบคุ ลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไมรายแรง
ไดในขัน้ วากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ
2. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ 3 ครั้ง
ยกเวนการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ
2.1 การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ
2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย
หรือระเบียบกําหนด
2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรองคการ
บริหารสวนตําบล
2.4 การทะเลาะวิวาทกันเอง
2.7 การติดตามผล
ใหมีการติดตามผลจากโครงการที่จัดขึ้นทั้งกอนและหลังการฝกอบรมตามหลักสูตร ประกอบกับ
ความเห็นของหนวยตรวจราชการ , หนังสือรองเรียนตาง ๆ, และผลกระทบหรือเสียงสะทอนกลับมาที่องคกร
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บทที่ 3
สรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแสน สามารถปรับเปลี่ยน
แก ไข เพิ่ มเติ มให เหมาะสมได กั บกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนั กงานองค การบริหารส วนตํ าบล ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุใหการพัฒนา
บุคลากรบางตําแหนงที่จําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเปน อาจตองทําการ
ยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตางๆใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถิ่นใหมาก
ที่สุดบุคลากรที่มีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ

