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ส่วนที่ 1 : หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ ว นตาบลจั งหวัด ชุมพร เรื่ อง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.
แล้วแต่กรณีกาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล ก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ อปท.ที่จะ
ดาเนินการจะต้องใช้หลัก สูตรที่ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณีกาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติม
หลั กสู ตรตามความจ าเป็ น ที่ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลพิจารณาเห็ นว่ามีความเหมาะสม การพัฒ นาพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้
และอาจกระทาได้โดย ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณี ร่วมกับ อปท.ต้นสังกัด หรือ
อปท.ต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่
19 ธันวาคม 2545 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตาแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการพัฒนาต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด โดยให้ ก าหนดเป็ นแผนการพั ฒ นาพนัก งานส่ ว นตาบล มีร ะยะเวลา 3 ปี
ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางดั ง กล่ า ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น แก้ ว อ าเภอท่ า แซะ
จังหวัดชุมพร จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้วเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
หินแก้ว ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น)

สานักงานปลัด อบต.

กองคลัง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

1.งานบริหารทั่วไป
2.งานนโยบายและแผน
3.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
4.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.งานการเงินและบัญชี
2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1.งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร
และงานประสานสาธารณูปโภค
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โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น)

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(1)
-นักพัฒนาชุมชนชานาญการ(1)
-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร(1)
-เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน(1)
-เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน(1)
-ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ส.1 (1)
-ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (1)
พนักงานจ้าง
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)
-พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ ทักษะ) (1)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภารกิจ ทักษะ)(1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)
-คนงานทั่วไป (1) ว่าง

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน (1)
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (1) ว่าง
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน (1)

-นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (1) ว่าง
-นายช่างโยธาชานาญงาน (1)

พนักงานจ้าง
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (ภารกิจ คุณวุฒ)ิ (1)

พนักงานจ้าง
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)
-พนักงานผลิตน้าประปา (ภารกิจ ทักษะ) (1)
-พนักงานผลิตน้าประปา (ทัว่ ไป) (1)
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โครงสร้างสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
หัวหน้าสานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารทั่วไป
-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร(1)
-เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน(1)
-เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน(1)
-พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ ทักษะ) (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)
-คนงานทั่วไป (1) ว่าง

งานนโยบายและแผน
-นักวิเคราะห์โนบายและแผนปฏิบัตกิ าร (1)

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน
-นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (1)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.1 (2)
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (1)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภารกิจ ทักษะ) (1)

4

โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

งานการเงินและบัญชี
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน (1)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน (1)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (1)
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โครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคารและงานประสานสาธารณูปโภค
-นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (1) ว่าง
-นายช่างโยธาชานาญงาน (1)
-ผู้ช่วยเจ้าที่ธุรการ (ภารกิจ คุณวุฒิ) (1)
-พนักงานผลิตน้าประปา (ภารกิจ ทักษะ) (1)
-พนักงานผลิตน้าประปา (ทั่วไป) (1)
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8. อัตรากาลังที่มีอยู่จริง
ทะเบียนข้อมูลพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

1

นายประยุทธ รัตนบันดาล

นักบริหารงานท้องถิ่น /ปลัด อบต.

กลาง

33,770

2

นางปิยวรรณ ศรีสุวรรณ

นักบริหารงานท้องถิ่น /รองปลัด อบต.

ต้น

28,560

หมายเหตุ

สานักงานปลัด อบต.
3

นางพัสรินทร์ พยัคฆ์โส

4

นางสาวจีรวรรณ สมบัตินา

5
6
7
8
9
10
11
12
13

นางอุไร พรหมหีต
นางสาวทิวารักษ์ ชิตอักษร
นางนิภาพร ศิริมังกร
นายพงศักดิ์ ยังกิว
นางพรศิริ ศรีพักตร์
นางกรรณิกา แก้วพักดี
นางสุมณฑา หนูจุ้ย
นางสาวจรีย์วรรณ พลวัชรินทร์
นายครองชัย พรมเทพ

อานวยการท้องถิ่น /
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ต้น

26,460

ปก.

21,140

นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถยนต์

ชก.
ปก.
ชง.
ปง.
คศ.1
คศ.1
-

23,080
19,800
24,730
13,760
21,150
17,910
13,285
12,590
11,780

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
7

ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

14

นางสุภาพร ศิลาทอง

15

นายสมศักดิ์ หญีตอารัญ

ตาแหน่ง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

11,400

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

12,180

พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองคลัง
16

นางศิริโฉม ฤกษ์พล

17

นางจันทนา สุนสาระพัง

18
19
20

นางสาวพัทธ์ธีรา แจ้งนิล
นางสาวอมรกาญจน์ ณ วรรณาวิเศษ
นางฐิติกัญญ์ จินาตง
กองช่าง

21

นายสมหมาย สุชีพ

22
23
24
25

นายสุธินันท์ คชโอสถ
นางสาวฐิติมา สอนสม
นายสานิตย์ ธนบัตร
ว่าที่ร้อยตรีไตรเทพ นุ้ยพะเนิน

อานวยการท้องถิ่น /ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ต้น

28,560

ชง.

21,190

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ชง.
-

18,440
11,780
12,180

ต้น

29,680

ชง.
-

17,690
12,180
13,020
10,000

อานวยการท้องถิ่น /ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
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9
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระราชบั ญญัติ ส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
ได้กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล 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 ภายใต้บั งคั บแห่ งกฎหมาย องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลอาจจัดทากิจการในเขต
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

10
การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
จากภารกิ จ และอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น แก้ ว และการปฏิ บั ติ ง าน
ตามหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว กาหนดขึ้น จะเห็นได้ว่าพนักงานส่วนตาบล
และบุ คลากรขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ นแก้ว จะต้ องเป็ นผู้ ที่มี ความรู้ค วามสามารถและความเข้า ใจ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ในทางระเบี ย บกฎหมายตามหน้ า ที่ แ ละเทคนิ ค ทั ก ษะที่ จ ะน ามาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
หากพนักงานส่วนตาบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน ก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพแก่ อ งค์ ก รและประชาชนผู้ ม ารั บ บริ ก าร ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น แก้ ว ได้ วิ เ คราะห์
เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง
a. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่และภูมิลาเนาใกล้เคียงกับ อบต.
b. มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี
c. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
d. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
e. มีประสบการณ์ในการทางานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
จุดอ่อน
f. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และภารกิจของ อบต.
g. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
h. มีภาระหนี้สิน
i. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ
2) การวิเคราะห์ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง
j. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง
k. บุคลากรบางส่ ว นมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่าที่กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
จุดอ่อน
l. การบรรจุแต่งตั้ง พนักงานส่ว นท้องถิ่น ตาแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี
m. บุ ค ลากรได้ รั บ มอบหมายงานมากกว่ า งานในหน้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ทาให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน
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3) การวิเคราะห์องค์กร
จุดแข็ง
n. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชน
ได้ดี
o. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ โดยได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี /
ปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น
p. มีความคุ้นเคยกันระหว่างพนักงานส่วนตาบลด้วยกัน และระหว่างชุมชน
จุดอ่อน
q. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานได้ไม่เต็มที่ หรือขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
r. มีงบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวนประชากร และภารกิจ
s. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ
ดาเนินการตามระเบียบ หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นไปได้ยาก
t. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
u. มีพื้น ที่ในการพัฒนากว้าง มีปัญหามาก ทาให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ
หรือไม่มี
v. ขาดวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในการบริ ก ารสาธารณะบางประเภทไม่ มี หรื อ ไม่
เพียงพอ
จากหลั กการและเหตุ ผ ลและการวิเคราะห์ ดังกล่ าว พนัก งานส่ ว นตาบล และบุ คลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหิ นแก้ว จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน และ
คุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริ หารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หินแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน

12
การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้าง
ปัจจุบัน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

ผู้บริหารหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
ประเมินผล
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว จะเป็นการพัฒนา
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการ
เลื่อนระดับตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้วที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้
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คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลังสรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ผู้บริหารหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน

ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี 2561 บุ คลากรขององค์การบริหารส่ ว นตาบลหินแก้ว จะมีความก้าวหน้ามั่นคง
ในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชน
ต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่”
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ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ในการปฏิบัติงานราชการและตอบสนองความต้องการของประชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินแก้ว
2.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินแก้ว

ส่วนที่ 3 : เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น แก้ ว ประกอบด้ ว ย พนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้างทุก คน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง า น สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาใช้ ป ระโยชน์
ในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ส่วนที่ 4 : ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
- นายก อปท.
เป็นประธานกรรมการ
ปลัด อปท.
เป็นกรรมการ
- รองปลัด อปท.
เป็นกรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม
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 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
1.3 กาหนดประเภทของความจาเป็น

2. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือ
ว่าจ้างเอกชนดาเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ

- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผล

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความความสาเร็จ
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

สิ้นสุด
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ส่วนที่ 5 : หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
5.1 หลักสูตรการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5.2 วิธีการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว จะดาเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอน
งานโดยผู้ บั ง คับ บั ญ ชา การสั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ค วามรั บผิ ด ชอบ การฝึ ก อบรม และการศึก ษาดูง าน เป็ นต้ น
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว จะดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดาเนินการร่วมกับเอกชน
เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว 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

รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
การพัฒนาด้านบุคลากร
ทุกคนทุกตาแหน่งได้รับการ 1. ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักสูตร ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษา
ต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทางาน
ตลอดเวลา
3. สนับสนุนให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน
ได้มีโอกาสทัศนะศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คาปรึกษา
และอื่น ๆ
- ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
หลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

พ.ศ. 2561-2563

งบ อบต.

หมายเหตุ

- ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
ทุกคนทุกตาแหน่งได้รับการ 1. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม
2. การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
3. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
4. มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2563

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คาปรึกษา และ
อื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและลงโทษ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
การพัฒนาด้านอื่น ๆ
ทุกคนทุกตาแหน่งได้รับการ 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
พ.ศ. 2561-2563

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ
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บัญชีการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (O.D.)
ในสังกัด

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- พนักงานส่วนตาบล/
พนักงานครู/พนักงาน
จ้าง/ลูกจ้างประจา
- บุคลากรในสังกัด
ทุกคน

90,000.-

พ.ศ.2561-2563

30,000.-

พ.ศ.2561-2563

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น/ - เพื่อนาความรู้ทไี่ ด้มา
สมาชิกสภา/ผู้นาท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

- คณะผู้บริหาร
- ส.ท./กานัน/ผญบ.
- พนักงานส่วนตาบล

300,000.-

พ.ศ.2561-2563

- ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่
สานักงานปลัดฯ
ได้รับมาใช้ในการทางานในองค์กร
ได้อย่างดี

4 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางาน
ของผู้บริหาร

- พนักงานส่วนตาบล
ในตาแหน่งผู้บริหาร
ทุกคน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

พ.ศ.2561-2563

- มีความรู้และวิสัยทัศน์ในการ
ทางานเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ดาเนินการ

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าที่

- พนักงาน/ลูกจ้าง
ในระดับปฏิบัติการ
ทุกคน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

พ.ศ.2561-2563

- มีความรู้และปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ดาเนินการ

2 โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมฯ

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล

- ได้รับความรู้และนามา
สานักงานปลัดฯ
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมและ
สานักงานปลัดฯ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนและดาเนินชีวิต
ได้อย่างปกติสุข
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บัญชีการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

- ตามจานวนพนักงาน
ที่ผ่านการประเมินและ
ได้รับการคัดเลือกให้
ศึกษาต่อ
- บุคลากรในสังกัดส่วน
การศึกษา

-

6 โครงการสนับสนุนการศึกษาให้ศึกษาต่อ
ในระดับ ป.ตรีและ ป.โท

- เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรให้สูงขึ้น

7 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการศึกษา

8 โครงการตรวจติดตามการดาเนินงานของ
ส่วนราชการภายในด้านแผนงาน
งบประมาณ

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี

- บุคลากรในสังกัดส่วน
การคลัง

9 โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วม
ในการจัดทางบประมาณของ อปท.

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมในการ
จัดทางบประมาณของ
อปท

- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทางบประมาณ
ของ อบต.หินแก้ว

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561-2563 - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ อปท
มีบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน
พ.ศ.2561-2563 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดการด้าน
การศึกษา

สานักงานปลัดฯ

30,000.-

พ.ศ.2561-2563 - พนักงานได้รับความรู้และ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย

งานจัดเก็บรายได้

30,000.-

พ.ศ.2561-2563

ทุกส่วนราชการ
ที่ดาเนินการ

30,000.-

-

ส่วนการศึกษาฯ
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ส่วนที่ 6 : การติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 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. การขอรั บทราบผลการประเมินจากหน่ว ยงานอื่นที่เป็นผู้ดาเนินการพัฒนา เช่ น ในกรณี
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินแก้ว ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

ส่วนที่ 7 : บทสรุป
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น แก้ ว
สามารถปรั บ เปลี่ ย นแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ให้ เ หมาะสมได้ กั บ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตาบล
จังหวัดชุมพร ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน
อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรบางตาแหน่ งที่ จ าเป็น ได้รั บการพั ฒ นามากกว่ า และภารกิ จ บางประการ
ที่ไม่มีความจาเป็น อาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

