แผนการพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำนำ
การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว นั้น ได้คำนึงถึง
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว โดยได้กำหนดหลักสูตร
การพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าวต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 : หลักการและเหตุผล
- หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง
- อัตรากำลังที่มีอยู่จริง
- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
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6
9
10

ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์การพัฒนา

14

ส่วนที่ 3 : เป้าหมาย
- เป้าหมายการพัฒนา

14

ส่วนที่ 4 : ขั้นตอนการดำเนินงาน
- การเตรียมการและการวางแผน
- การดำเนินการพัฒนา
- การติดตามและประเมินผล
- แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร

15

ส่วนที่ 5 : หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
- หลักสูตรการพัฒนา
- วิธีการพัฒนา
- รายละเอียดแผนการพัฒนา
- โครงการตามแผนการพัฒนาบุคลากร

17
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20

ส่วนที่ 6 : การติดตามและประเมินผล

22

ส่วนที่ 7 : บทสรุป
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ส่วนที่ 1 : หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกั บการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น พนักงานส่วนท้องถิ่นที่
ดี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.
แล้ ว แต่ ก รณี ก ำหนด เช่ น การพั ฒ นาด้ า นความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการ ให้ ใช้ วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์
จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ให้กระทำ
ได้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณี
กำหนดเป็ น หลั กสู ตรหลั ก และเพิ่ ม เติ มหลั กสู ตรตามความจำเป็ น ที่ องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลบางมะพร้าว
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางมะพร้าวสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทำได้โดย ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
และก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณี ร่วมกับ อปท.ต้นสังกัด หรืออปท.ต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อัน จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการจัดทำแผนการ
พัฒนาต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒ นาพนักงานส่วนตำบลที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒ นาบุ คลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เป็นเครื่องมือ ในการบริห ารงาน
บุ คคลของผู้ บ ริห าร อีกทั้งยั งเป็ น การพัฒ นาเพื่อเพิ่ มพูนความรู้ ทักษะ ทั ศนคติที่ดี คุณ ธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว

ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค

2

โครงสร้างของสำนักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)

งานกฎหมายและคดี

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- นิติกร (ปก./ชก.) (1)

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

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)*

- คนงาน (1)*
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)
- ครู (2)
- ผู้ช่วยนักสันทนาการ (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (3)*

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)

อำนวยการท้องถิ่น
ระดับ
จำนวน

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

1

-

-

1

วิชาการ
ชำนาญ
ชำนาญ
การ
การ
พิเศษ
4
-

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส
-

-

2

-

ลูกจ้างประจำ

-

รวม

ภารกิจ ทั่วไป*
7

5

20

3

โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1)
งานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปง./ชง.) (1)
- นักวิชาการเงินและบัญชี (1)
(ลูกจ้างประจำ)
- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)

อำนวยการท้องถิ่น
ระดับ
จำนวน

ต้น

กลาง

สูง

1

-

-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

วิชาการ
ทั่วไป
ชำนาญ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
การพิเศษ
2
3
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

พนักงานจ้าง
อาวุโส
-

ลูกจ้างประจำ

1

ภารกิจ

ทั่วไป*

3

-

รวม
10

4

โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)
งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- คนงาน (1)*

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

อำนวยการท้องถิ่น
ระดับ
จำนวน

ต้น

กลาง

สูง

1

-

-

วิชาการ
ทั่วไป
ชำนาญ
ปฏิบัติการ ชำนาญการ
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
การพิเศษ
2

งานประสารสาธารณูปโภค
- นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) (1)
- พนักงานผลิตน้ำประปา (1)
- พนักงานผลิตน้ำประปา (2)*

พนักงานจ้าง
อาวุโส
-

ลูกจ้างประจำ

-

ภารกิจ

ทั่วไป*

3

3

รวม
9

5

อัตรากำลังที่มีอยู่จริง
ทะเบียนข้อมูลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นางสาวสุณิสา ขันสมาน
สำนักงานปลัด อบต.
2 นางสาวศศิชา สุขยุพักตร์
3 นางนฤดี จันทร์เกลี้ยง
4 จ่าเอก ชัชวาลย์ ภู่ระหงษ์
5 นางสาวอัญชลี ดึงสุวรรณ
6 นางสาวศิริวรรณ กัลญาน
7 นางปานทิพย์ ศรีทอง
8 พันจ่าเอก ชำนาญ ขำอนันต์
9 สิบเอก ทรงศักดิ์ รอดสวัสดิ์
10 นางธนภรณ์ สร้างแก้ว
11
-ว่าง12 นายภูวนัย แก้วเพ็ชร
13 นางสาวมลฤดี พัฒน์บุญเรื่อง
14 นางสาวสิรินาถ เกื้อสกุล
15 นางสาวกัญญาภัทร ถาวรสังข์
16 นายประจิน ทองย้อย
17 นายสมโชค ศรีวารินทร์
18 นายธีรยุทธ จันทร์สถิตย์
19 นายสุรเทพ สุกานนท์

ตำแหน่ง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

นักบริหารงานท้องถิ่น/ปลัด อบต.

กลาง

42,620

บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าสำนักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ครู
ครู
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ต้น
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญงาน
ชำนาญงาน
คศ.2
คศ.1
-

32,450
34,110
31,340
16,220
28,030
22,170
31,760
19,200
27,750
23,120
15,000
15,830
13,410
11,500
13,950
11,120
9,000

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
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ลำดับ
ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑามาศ อุดมเศรษฐ
นางสาวจุฑารัตน์ บกสุวรรณ
นางสาวรวิวรรณ ชัยรัตน์
นายยงยุทธ บุญรื่น
กองคลัง
นางสาววรรณวนัช จันทร
-ว่างนางสาวขวัญยืนยิ่ง ราชเจริญ
-ว่าง-ว่างนางสาวเยาวณีย์ นาคสวัสดิ์
นางสาวธัญมน เพชรโสม
นางสาวศิริกรกัลยา อำพันมณี
นายสถาพร ฉิมหาด
-อยู่ระหว่างสรรหากองช่าง
นายสุชาติ จันทร์ถ่องแท้
นายดำเนิน เจริญสุข
นายปฐมชาติ เทศสุวรรณ
นายเสมอ อ้นสุวรรณ
นางสาวอัจฉรา พรหมสวัสดิ์
นายนพดล ปร่อยสำอางค์

ตำแหน่ง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป

-

9,000
9,000
9,000
9,000

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

บริหารงานการคลัง / ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ต้น
ปก./ชก.
ปฏิบัติการ
ปง./ชง.
ปง./ชง.
-

24,970
20,120
22,230
15,830
9,920
11,500
11,500

ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

บริหารงานช่าง / ผู้อำนวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ)

ต้น
ชำนาญงาน
ชำนาญงาน
-

32,450
23,820
18,060
15,080
11,500
10,800

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
7

ลำดับ
ที่
40
41
42

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

นายพูนศักดิ์ พูลสวัสดิ์
นายนพดล อุดมเศรษฐ์
นายสราวุธ แซ่อึ้ง

พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
คนงานทั่วไป

-

9,000
9,000
9,000

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

8

9
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้
กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไว้ดังนี้
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้ าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มี หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตาม
ความจำเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้ บั งคั บ แห่ งกฎหมาย องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลอาจจัด ทำกิจ การในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองและดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12 การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
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การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
จากภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว และการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว กำหนดขึ้น จะเห็นได้ว่า พนักงานส่วน
ตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในทางระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน หาก
พนักงานส่วนตำบล.และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน ก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพแก่องค์กรและประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว ได้วิเคราะห์เป็น
3 ส่วน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่และภูมิลำเนาใกล้เคียงกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางมะพร้าว
2. มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่
3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
4. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
5. มีประสบการณ์ในการทำงานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
จุดอ่อน
1. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
6. ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
7. มีภาระหนี้สิน
8. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ
2) การวิเคราะห์ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง
1. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง
2. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่าที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
จุดอ่อน
1. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผน
อัตรากำลัง 3 ปี
2. บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง ทำให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน

๑1
3. การวิเคราะห์องค์กร
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว ทำให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
2. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ โดยได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี/
ปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น
3. มีความคุ้นเคยกันระหว่างพนักงานส่วนตำบลด้วยกัน และระหว่างชุมชน
จุดอ่อน
1. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน
2. มีงบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จำนวนประชากร และภารกิจ
3. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ
ดำเนินการตามระเบียบ หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นไปได้ยาก
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
5. มีพื้นที่ในการพัฒนากว้าง มีปัญหามาก ทำให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ
หรือไม่มี
6. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี หรือไม่
เพียงพอ
จากหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์ดังกล่าว พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน และคุณธรรม
จริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบั ติงาน เพื่อให้ ก ารบริห ารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริห ารส่ว นตำบลบาง
มะพร้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายก อปท.
สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล
ประเมินผล
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล

ทำงานตามคำสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด
โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการ
เลื่อนระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าวที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้
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คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากำลังสรรหา
ประเมินผล/รายงาน

ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล
สนับสนุน

นายก อปท
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ

ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทำงานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี 2564 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว จะมีความก้าวหน้ามั่นคง
ในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชน
ต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่”
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ส่วนที่ ๒ : วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว ในการปฏิบัติงานราชการและตอบสนองความต้องการของประชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
2.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว

ส่วนที่ ๓ : เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุ ค ลากรในสั งกัด องค์ การบริห ารส่ วนตำบลบางมะพร้าวประกอบด้ว ย พนัก งานส่ ว นตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุ ค ลากรในสั งกัด องค์ การบริห ารส่ วนตำบลบางมะพร้าว ทุ ก คน ที่ ได้เข้ารับ การพั ฒ นา การ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ส่วนที่ ๔ : ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
เป็นประธานกรรมการ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
เป็นกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
- หัวหน้าสำนักปลัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
- นักทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
3) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.2 การดำเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แ ก่ การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น
2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ
4.3 การติดตามและประเมินผล
ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและกำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริม่ ต้น

@. การเตรียมการและการวางแผน

๑.๑ แต่งตัง้ คณะทำงาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น
๑.๓ กำหนดประเภทของความจำเป็น

๒. การดำเนินการ/วิธดี ำเนินการ
การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้าง
เอกชนดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ

- การสอนงาน การให้คำปรึกษา
- การสับเปลีย่ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทนุ การศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มรี ะบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพือ่ ให้ทราบถึงความความสำเร็จ
ความรูค้ วามสามารถและผลการปฏิบตั งิ าน

สิน้ สุด
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ส่วนที่ ๕ : หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
5.1 หลักสูตรการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าวกำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละ
ตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5.2 วิธีการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว จะดำเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ องค์การรบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว จะดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดำเนินการร่วมกับ
เอกชน เช่ น ส่ งบุ ค ลากรเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม/สั ม มนา/ศึ ก ษาดู งาน ที่ ห น่ ว ยงานราชการอื่ น หรื อ เอกชนเป็ น
ผู้ดำเนินการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าวเป็นผู้ดำเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การ
เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การให้คำปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) การฝึกอบรม
5) การให้ทุนการศึกษา
6) การดูงาน
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทุก การพัฒนาด้านบุคลากร
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
1. ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักสูตร ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษา
ต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน
ตลอดเวลา
3. สนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร และประชาชน
ได้มีโอกาสทัศนะศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คำปรึกษา
และอื่น ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖3
๓๐ กันยายน ๒๕๖6

งบประมาณ
อบต.บางมะพร้าว

- ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
หลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ

๑ ตุลาคม ๒๕๖3
๓๐ กันยายน ๒๕๖6

อบต.บางมะพร้าว

- ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖3
๓๐ กันยายน ๒๕๖6

อบต.บางมะพร้าว

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี

เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
1. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม
2. การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
3. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
4. มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง
การพัฒนาด้านอื่น ๆ
1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอน
ในการทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
2. ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน
3. ส่งเสริมให้มกี ารดำเนินกิจกรรม 5 ส

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม

ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
๑ ตุลาคม ๒๕๖3 อบต.บางมะพร้าว
๓๐ กันยายน ๒๕๖6

หมายเหตุ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คำปรึกษา และ
อื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและลงโทษ

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คำปรึกษา
และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทำงาน และ
สถานที่บริการประชาชน

๑ ตุลาคม ๒๕๖3
๓๐ กันยายน ๒๕๖6

อบต.บางมะพร้าว
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บัญชีการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
พนักงานส่วนตำบล

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (O.D.)
ในสังกัด

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- พนักงานส่วนตำบล/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

๑๕๐,๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ได้รับความรู้และนำมา
สำนักงานปลัด อบต.
ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมี
๓๐ กันยายน ๒๕๖6 ประสิทธิภาพ

2 โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมฯ

- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

- บุคลากรในสังกัด
ทุกคน

๕๐,๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
๓๐ กันยายน ๒๕๖6 บริการประชาชนและดำเนินชีวิต
ได้อย่างปกติสุข

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น/ - เพื่อนำความรู้ที่ได้มา
สมาชิกสภา/ผู้นำท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

- คณะผู้บริหาร
- ส.ท./กำนัน/ผญบ.
- พนักงาน.ส่วนตำบล

๑๐๐,๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่
สำนักงานปลัด อบต.
ได้รับมาใช้ในการทำงานในองค์กร
๓๐ กันยายน ๒๕๖6 ได้อย่างดี

4 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทำงาน
ของผู้บริหาร

- พนักงานส่วนตำบล
ในตำแหน่งผู้บริหาร
ทุกคน

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - มีความรู้และวิสัยทัศน์ในการ
ทำงานเพิ่มมากขึ้น
๓๐ กันยายน ๒๕๖6

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ดำเนินการ

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าที่

- พนักงาน/ลูกจ้าง
ในระดับปฏิบัติการ
ทุกคน

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - มีความรู้และปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓๐ กันยายน ๒๕๖6 เพิ่มขึน้

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัด อบต.
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บัญชีการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานของ
ส่วนราชการภายในด้านแผนงาน
งบประมาณ

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี

- บุคลากรในสังกัดกอง
คลัง

30,000.-

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - พนักงานได้รับความรู้และ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
๓๐ กันยายน ๒๕๖6 เป้าหมาย

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้

7 โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วม
ในการจัดทำงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมในการจัดทำ
งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบาง
มะพร้าว

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทำงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางมะพร้าว

30,000.-

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - พนักงานส่วนตำบลและ
- สำนักงานปลัด อบต.
เจ้าหน้าที่งบประมาณได้รับความรู้ - กองคลัง
๓๐ กันยายน ๒๕๖6 ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ - กองช่าง
ที่ได้รับนำกลับมาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

8 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการศึกษา

- บุคลากรในงาน
การศึกษา

30,000.-

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ - งานส่งเสริม
เข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ การศึกษา ศาสนาและ
๓๐ กันยายน ๒๕๖6 ในการจัดการด้านการศึกษา
วัฒนธรรม
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ส่วนที่ ๖ : การติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงาน.ส่วนตำบลเพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน - หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา
3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา เช่น ในกรณี
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าวส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

ส่วนที่ ๗ : บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว สามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจำเป็น อาจต้อง
ทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน
สู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

