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ส่วนที่ 1 : หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตาบลจังหวัด ระยองเรื่อ ง หลั กเกณฑ์ แ ละเงื่อ นไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล 15 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้
ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ หลั ก และวิ ธีป ฏิ บั ติ ราชการ บทบาท และหน้ าที่ ข องพนั ก งานส่ ว นต าบล
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น พนักงานส่วนตาบล
ที่ดี โดยองค์การบริห ารส่ วนตาบล ต้องดาเนินการพั ฒ นาให้ ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรม
ในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์
จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒ นาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลัก สูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็น ที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒ นาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงาน
คณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริห ารส่ วนตาบลต้นสั งกัด หรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตาแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการพัฒ นาต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศ นคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารงานส่วนตาบล
ห้วยยาง ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานส่งเสริมการเกษตร
-งานสวัสดิการสังคม
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานผังเมือง
-งานประสานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
-งานบริหารการศึกษา
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงสร้างของสานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก./ชก (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
(ตามภารกิจ) (1)
-นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1) และแผน (ตามภารกิจ) (1)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ตามภารกิจ) (2)
-คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

งานกฎหมายและคดี
- นิติกร ชก. (1)

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสาธารณสุข
ปก./ชก (1)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ตามภารกิจ) (1)
- คนงานประจารถขยะ (ทั่วไป) (3)

งานส่งเสริมการเกษตร

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. (1)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

งานสวัสดิการสังคม
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)
- ผู้ชว่ ยนักพัฒนาชุมชน (ตามภารกิจ) (1)

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ระดับ ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส ลูกจ้างประจา
ตามภารกิจ
ทั่วไป
พิเศษ
จานวน 1 2
2
1
6
5

-4โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงินและบัญชี

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ตามภารกิจ) (1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ตามภารกิจ) (1)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ตามภารกิจ) (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตามภารกิจ) (1)

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ระดับ ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส ลูกจ้างประจา
ตามภารกิจ
ทั่วไป
พิเศษ
จานวน 1 1
2
4
-
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โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานก่อสร้าง

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
- นายช่างโยธา อาวุโส (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ตามภารกิจ) (1)

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ระดับ ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส ลูกจ้างประจา
ตามภารกิจ
ทั่วไป
พิเศษ
จานวน 1 2
1
-
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โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา ปก. /ชก (1)
- ครู (1)
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ตามภารกิจ) (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ตามภารกิจ) (ผู้มีทักษะ) (1)

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ระดับ ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส
พิเศษ
จานวน 1 -

ครู
1

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป
2

-
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อัตรากาลังที่มีอยู่จริง
ทะเบียนข้อมูลพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับที่
1

ชื่อ - สกุล
นายคมศักดิ์ ศิริรัตน์

ตาแหน่ง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

กลาง

35,090

หมายเหตุ

สานักปลัดอบต.
2

นางสาวจีระนันท์

ภาคภูษา

หัวหน้าสานักปลัด

ต้น

27,480

3

นางสาวสุภิดา

วิลามัย

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

17,570

4

นางสาวทิพยรัตน์

มณฑาทิพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

17,290

5

นางสาวกรองกานต์ ปานดา

นิติกร

ชานาญการ

25,470

นักวิชาการสาธารณสุข

ปก/ชก

-

นักพัฒนาชุมชน

ชานาญการ

23,080

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง/ชง

-

ชานาญงาน

17,690

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

17,120

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

16,470

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

11,300

พนักงานจ้างตามภารกิจ

6
7

-ว่างนางสาวรวีวรรณ

ไกรวาส

8

-ว่าง-

9

นายชนิตพล คมกล้า

10

นางศรีแพร

ลี้ไพโรจน์กุล

11

นางฐิติพร

บารุง

12

นางสาวอุทัยรัตน์ บรรเทาทุกข์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-8-

ทะเบียนข้อมูลพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

13

นายพิเชษฐ์

คงประสาท

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

11,300

พนักงานจ้างตามภารกิจ

14

นายชิตชัย

ขจรรัตน์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

9,780

พนักงานจ้างตามภารกิจ

15

นายนาวิก

อ่าดอนกลอย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

9,400

พนักงานจ้างตามภารกิจ

16

นางอัจจิมา

แซ่ปัง

คนงานทั่วไป

-

9,000

พนักงานจ้างทั่วไป

17

นายธนกร

วัฒนานิธิกร

คนงานทั่วไป

-

9,000

พนักงานจ้างทั่วไป

18

นายไพโรจน์

บุญส่ง

คนงานประจารถขยะ

-

9,000

พนักงานจ้างทั่วไป

19

นายวิทวัทย์

แก้วมณี

คนงานประจารถขยะ

-

9,000

พนักงานจ้างทั่วไป

-ว่าง-

คนงานประจารถขยะ

-

-

20

กองคลัง
21

นางแน่งน้อย

ชานาญ

ผู้อานวยการกองคลัง

ต้น

42,890

22

นางสาวสุกัญญา

ใจหาญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชานาญงาน

20,780

23

นางสาวน้าทิพย์

กนกแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน

14,030

24

นางสาวรัชนีวรรณ มุกดาสนิท

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ชานาญงาน

20,780

25

นางสาวกันยาวีร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

11,120

คาแหง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-9ทะเบียนข้อมูลพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

26

นางสาวอารยา

ปราณนัทธี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

11,300

พนักงานจ้างตามภารกิจ

27

นางสาววราภรณ์

วรรณศิริ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

10,690

พนักงานจ้างตามภารกิจ

28

นางสาวรักชนก

มุกดาสนิท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

11,500

พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองช่าง
29

นายมานะ

โพธิ์รินทร์

ผู้อานวยการกองช่าง

ต้น

30,220

30

นายสรเดช

เชิงขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ

ชานาญงาน

18,440

31

นายวีรชน

สวัสดิส์ ุข

นายช่างโยธา

ชานาญงาน

28,880

32

นายพงศกร รัตนโสภา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

11,500

ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ

ต้น

24,970

นักวิชาการศึกษา

ปก/ชก

-

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

-

16,470

ครู

คศ.1

17,910

ผู้ดูแลเด็ก

-

11,120

พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33

นางสุดารัตน์ ตั้งเจริญสุทธิชัย

34
35

-ว่างนางสาวปรางค์ทิพย์ บุญชัยยะ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลห้วยยาง
36

นางพัชรี

ควรหา

37

นางสาวระวีวรรณ ศรีสมบูรณ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ
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อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้
กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ไว้ดังนี้
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้ าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้ บั งคั บ แห่ งกฎหมาย องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลอาจจัด ท ากิจ การในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองและดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12 การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
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การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
จากภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
ส่ วนราชการต่ างๆ ที่องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลกาหนดขึ้น จะเห็ น ได้ว่า พนัก งานส่ วนตาบลและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในทางระเบียบ
กฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากพนักงานส่วนตาบลและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะใน
การปฏิบัติงาน ก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรและประชาชนผู้มารับบริการ
ซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้วิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง
- บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่และภูมิลาเนาใกล้เคียงกับ อบต.
- มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
- เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
- มีประสบการณ์ในการทางานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบล
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และภารกิจของ อบต.
- ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
- มีภาระหนี้สิน
- ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ
2) การวิเคราะห์ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง
- บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง
- บุ คลากรบางส่ วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ ในการปฏิบั ติงาน
มากกว่าที่กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
จุดอ่อน
- การบรรจุ แ ต่ งตั้ ง พนั ก งานส่ ว นต าบลต าแหน่ งต่ าง ๆ ยั งไม่ ค รบตามกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี
- บุ ค ลากรได้ รั บ มอบหมายงานมากกว่ างานในหน้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ทาให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน

-123) การวิเคราะห์องค์กร
จุดแข็ง
- บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชน
ได้ดี
- บุคลากรมีการพัฒ นาความรู้ โดยได้ศึกษาหาความรู้เ พิ่มเติมในระดับปริญญาตรี/
ปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น
- มีความคุ้นเคยกันระหว่างพนักงานส่วนตาบลด้วยกัน และระหว่างชุมชน
จุดอ่อน
- มีภาระหนี้สินทาให้ทางานได้ไม่เต็มที่ หรือขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
- มีงบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวนประชากร และภารกิจ
- มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ
ดาเนินการตามระเบียบ หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นไปได้ยาก
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
- มีพื้น ที่ ในการพั ฒ นากว้าง มีปัญ หามาก ทาให้ บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ
หรือไม่มี
- ขาดวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ ในการบริ ก ารสาธารณะบางประเภทไม่ มี หรือ ไม่
เพียงพอ
จากหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์ดังกล่าว พนักงานส่วนตาบลและบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยาง จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน และคุณธรรม
จริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน
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โครงสร้าง
ปัจจุบัน
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล

ผู้บริหารหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
ประเมินผล
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการทา
หน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตาแหน่ง
การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยางที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้
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คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลังสรรหา
ประเมินผล/รายงาน

ผู้บริหารหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน

นายก อบต.
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง จะ
มีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้ บริการ
ประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่”
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ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ในการปฏิบัติงานราชการและตอบสนองความต้องการของประชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่ อใช้เป็ น แนวทางในการดาเนิ น การจัด การพั ฒ นาและฝึ ก อบรมบุ คลากรขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลห้วยยาง
2.3 เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู้ บ ริ ห ารใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น งานพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง

ส่วนที่ 3 : เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ประกอบด้วย พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยยางทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒ นา การเพิ่มพูน
ความรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน สามารถน าความรู้ที่ ได้ รั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ส่วนที่ 4 : ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธานกรรมการ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
- ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
- ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
- ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ฯ
เป็นกรรมการ
- หัวหน้าสานักปลัด
เป็นกรรมการ
- นักทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขานุการ
2) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึก อบรม
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น
2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
4.3 การติดตามและประเมินผล
ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและกาหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น

1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะทำงำน
1.2 พิจำรณำเหตุผลและควำมจำเป็น
1.3 กำหนดประเภทของควำมจำเป็น

2. กำรดำเนินกำร/วิธีดำเนินกำร
กำรดำเนินกำร โดยอำจดำเนินกำรเอง หรือร่วมกับหน่วย
รำชกำรอื่ น หรื อ ว่ ำ จ้ ำ งเอกชนด ำเนิ น กำรและเลื อ ก
รูปแบบวิธีกำรที่ เหมำะสม เช่น
- กำรปฐมนิเทศ
- กำรสอนงำน กำรให้คำปรึกษำ
- กำรสับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
- กำรฝึกอบรม
- กำรให้ทุนกำรศึกษำ
- กำรดูงำน
- กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร/สัมมนำ
- ฯลฯ
3. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตำมและ
ประเมินผล เพื่อให้ทรำบถึงควำมควำมสำเร็จ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน

สิ้นสุด
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ส่วนที่ 5 : หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
5.1 หลักสูตรการพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยยาง ก าหนดหลั ก สู ต รการพั ฒ นาส าหรับ บุ ค ลากรในแต่ ล ะ
ตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5.2 วิธีการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง จะดาเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอน
งานโดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชา การสั บ เปลี่ ย นหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ การฝึ ก อบรม และการศึ ก ษาดู งาน เป็ น ต้ น
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางจะดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดาเนินการร่วมกับเอกชน
เช่น ส่งบุ คลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่ห น่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง เป็นผู้ดาเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากร
บรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การให้คาปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) การฝึกอบรม
5) การให้ทุนการศึกษา
6) การดูงาน
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
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รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก การพัฒนาด้านบุคลากร
คนทุกตาแหน่งได้รับการ
1. ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักสูตร ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. สนับสนุนให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาส
ทัศนะศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คาปรึกษา
และอื่น ๆ
- ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563

งบ อบต.

ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563

งบ อบต.

หมายเหตุ
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แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
คนทุกตาแหน่งได้รับการ
1. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล และ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
2. การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
3. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
4. มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คาปรึกษา และ
อื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและลงโทษ

ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ

-21วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก การพัฒนาด้านอื่น ๆ
คนทุกตาแหน่งได้รับการ
1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอน
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี ในการทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
2. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน
3. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม 5 ส

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คาปรึกษา
และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทางาน และ
สถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ
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บัญชีการดาเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
- พนักงานส่วนตาบล/
ประสิทธิภาพในการ
พนักงานครู/พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงาน
- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง - บุคลากรในสังกัดทุกคน
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร

200,000.-

ประจาปีงบประมาณ
2561 - 2563

30,000.-

ประจาปีงบประมาณ
2561 - 2563

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน

- เพื่อนาความรู้ทไี่ ด้มา
- คณะผู้บริหาร
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน - ผู้นาท้องถิ่น.
- พนักงานส่วนตาบล

280,000.-

4 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางานของ
ผู้บริหาร

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละหลักสูตร

2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง
การพัฒนางาน

- พนักงานส่วนตาบล
ในตาแหน่งผู้บริหารทุกคน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ได้รับความรู้และนามา
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนและ
ดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

สานักปลัดฯ

ประจาปีงบประมาณ
2561 - 2563

- ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้
ที่ได้รับมาใช้ในการทางานใน
องค์กรได้อย่างดี

สานักปลัดฯ

ประจาปีงบประมาณ
2561 - 2563

- มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การทางานเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัดฯ

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ดาเนินการ
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บัญชีการดาเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร

ประจาปี
งบประมาณ
2561 - 2563

- มีความรู้และปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายที่ใช้ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ - บุคลากรในสังกัดทุกคน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านกฎหมายที่ใช้ในการ
ภาครัฐ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

38,000.-

ประจาปี
งบประมาณ
2561 - 2563

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย ฯ

7 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับ - เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บรายได้ ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี

- บุคลากรในสังกัดกองคลัง

10,000.-

ประจาปี
งบประมาณ
2561 - 2563

- พนักงานได้รับความรู้และ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย

8 โครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการ - เพื่อให้คณะกรรมการฯ
ตรวจรับงานจ้าง งานพัสดุ
ขององค์กรมีความรู้ใน
ระเบียบการตรวจรับงาน
จ้าง พัสดุ

-คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้างและบุคลากรในงานพัสดุ

30,000.-

ประจาปี
งบประมาณ
2561 - 2563

- พนักงานมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับระเบียบงานจ้างและงาน
พัสดุ

ที่

โครงการ

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าที่

เป้าหมาย
- พนักงานส่วนตาบล/
พนักงานครู/พนักงานจ้าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ดาเนินการ
สานักปลัดฯ

งานจัดเก็บรายได้

กองคลัง
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ส่วนที่ 6 : การติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนั กงานส่วนต าบล เพื่ อให้ ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน - หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2. การสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเช่ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า งาน เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา
3. การขอรับ ทราบผลการประเมิน จากหน่ วยงานอื่นที่เป็นผู้ ดาเนิน การพัฒ นา เช่ น ในกรณี
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

ส่วนที่ 7 : บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง สามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระยอง
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็น อาจ
ต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน
สู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

