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คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ได้ ใ ช้ ก รอบแนวทาง
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เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดําเนินการรวมทั้งได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ส่วนที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ข้อ 258 - 295 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาผู้ได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตําบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตําบลต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กําหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การ
บริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และ
การฝึกภาคสนาม และอาจกระทําได้โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด หรือสํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด หรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์แ ละวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการได้ อย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่ อ สถานการณ์ รวมทั้ ง ต้ อ งส่ ง เสริม และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบั ติง าน ให้ ส อดคล้ อ งกั บสภาพสั งคมที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว และสถานการณ์ข องต่ า งประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลั กษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
ปัจจุบัน…

-2๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้ อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ สร้ า งวิ สัย ทั ศ น์ แ ละปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข อง
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วน
ที่ 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตํ าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตําบล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา จึงได้หาความจําเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลตํ า แหน่ ง ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในฐานะตั ว บุ ค คล และฐานะตํ า แหน่ ง ตามที่ กํ า หนดในส่ ว นราชการ
ตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดทั้งความจําเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรม
และจริยธรรม จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น
๑.๔ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้ เพื่อให้การอ่าน
ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีภูมลิ ําเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้สถานที่ทํางาน
๒. มีอายุเฉลีย่ ๓๐ – ๔๕ ปี เป็น
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ทําให้การทํางาน ละเอียด
รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง กับการทุจริต
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทํางานคล่องตัว
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล
๒. ทํางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
๓. บุคลากรมีภาระหนี้สิน
๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คํานึงถึงกฎระเบียบ
ของราชการ

โอกาส...

-๓โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี มีความใกล้ชิด
คุ้นเคย ทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางานได้ง่าย
๒. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่ในเขต อบต. ทําให้รู้สภาพ
พื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๓. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น
๔. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทศตนได้
ตลอดเวลา

ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. ระดับความรู้ยังไม่เพียงพอต่อความยุ่งยากของงาน
๓. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ทําให้มีเวลาให้ชุมชนจํากัด
๕. มีงานฝากจากหน่วยงานอื่นค่อนข้างเยอะ
๖. รายได้/เงินเดือนยังน้อย ไม่เพียงพอต่อชีวิตประจําวัน

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทํางานสามารถรับรูแ้ ละปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑.ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนี้สินทําให้ทํางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทําให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น ผู้อํานวยการกอง
ช่าง ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่ม/ี ไม่พอ
๖. สํานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สําหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
ส่วนตําบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํากัดทําให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทํางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
ตําบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จํานวนประชากร และภารกิจ
ความต้องการ...

-๔ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนําพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสําเร็จ
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based management)
และการจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ําเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา cost-benefit analysis
ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดทํา
เป้าหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร
(Organization scorecards)
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานตําบลในการพัฒนาบุคลากร
1. พนักงานส่วนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the organization
desirable)
4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies
and strategies to all employees)
5. ช่วยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain
ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงานส่วนตําบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ
ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของ
ประชาชน
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน
3. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)

การวิเคราะห์...

-๕การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทําแผน ควบคุม
กํากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทํา

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ทํางานตามคําสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
มีคณะกรรมการทําหน้าที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการ
เลื่อนระดับตําแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา ที่จะปรับปรุงจึงเป็น ดังนี้

คณะกรรมการ...

-๖คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองค์การบริหารส่วน
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทํา

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทําแผน ควบคุม
กํากับดูแลสนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทํางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา จะมีความก้าวหน้า
มั่นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถความชํานาญการในหน้าที่ โปร่งใสตรวจสอบได้ และประชาชนมีความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”

วัตถุประสงค์…

-๗ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่
ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต. กําหนด
1.2 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
1.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดํารงตําแหน่ง ซึ่ง
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
1.6 เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลเข้าใจแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด
ประโยชน์ของส่วนรวม
2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
2.5 เพื่อให้การประสานการทํางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
2.6 เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้
ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้ า นความรู้ ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านโดยทั่ ว ไป
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3.ด้านการบริหาร….

-83. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข
ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ส่วนที่ 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
วิ ธีก ารพั ฒ นาผู้ บริ ห าร สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล พนั กงานส่ วนตํ า บล ลู กจ้ าง และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลจะเป็นหน่วยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเป็น
และเหมาะสม ดังนี้
1. การปฐมนิ เ ทศ จะดํ า เนิ น การก่ อ นที่ จ ะมี ก ารมอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เฉพาะพนั ก งาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
2. การฝึกอบรม อาจดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น หรื อ ส่ว นราชการอื่ น ตามความจํ า เป็ น และเหมาะสม รวมทั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลจะ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
3. การศึ กษาดู งาน อาจดําเนินการในหลักสู ตรอบรมและศึกษาดูงานที่ อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดร้อยเอ็ดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
6. การให้คําปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตําบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย
ส่วนที่ 5…

-9๒. แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเตา นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดําเนินการได้ กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลจัดส่งพนักงานส่วนตําบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดําเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนตําบลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา เป็นผู้ดําเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
4. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงเมืองเตา จึงได้จัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตําแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕
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เริ่มต้น
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตัง้ คณะทํางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเป็น

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คําปรึกษา
- การสับเปลีย่ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทนุ การศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มรี ะบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความสําเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบตั ิงาน
ปรับปรุง

วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดําเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
๑
๑
๑

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ส่งฝึกอบรม
อบต.
ดําเนินการ กับหน่วยงาน
อื่น
เอง



หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปลัด อบต.ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน ๑ ครัง้ /ปี
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับรองปลัดอบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑



๓

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสํานักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑



๔

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อํานวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

หลักสูตรผู้อํานวยการกองช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

1

1

1

๑
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดําเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ส่งฝึกอบรม
อบต.
ดําเนินการ กับหน่วยงาน
อื่น
เอง
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หลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

7

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



8

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่ การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
เกี่ยวข้อง
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



9

หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



12

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ส่งฝึกอบรม
อบต.
ดําเนินการ กับหน่วยงาน
อื่น
เอง

วัตถุประสงค์

การดําเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



15 หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่าง
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



16 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

2

2

2



17 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



18 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



19 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น



ที่

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ส่งฝึกอบรม
อบต.
ดําเนินการ กับหน่วยงาน
อื่น
เอง

วัตถุประสงค์

การดําเนินการ

20 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

21 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



22 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
สาธารณสุข หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



24 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



25 หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในระดับกลาง หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

1

1

1



26 หลักสูตรเกี่ยวกับครูหรือหลักสูตรอื่น เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
ที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

8

8

8



23

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงาน
ทั่วไป หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง



ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดําเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
9
9
9

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ส่งฝึกอบรม
อบต.
ดําเนินการ กับหน่วยงาน
อื่น
เอง



27 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

28 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่
และตําแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

9

9

9

การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้างได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

44

44

44

การทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบลเพื่อการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง /ปี

44

31

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้างประจํา/
พนักงานจ้าง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง /ปี

44

44

44

32

หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. และ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก นายก อบต. ได้รับการฝึกอบรม
ตําแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน 1 ครั้ง /ปี
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น

1

1

1



33

หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต.
และตําแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

2

2

2



29

30

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
นายกอบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

รองนายก อบต. ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง /ปี




44

44




ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
การดําเนินการ
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
2
2
2
เลขานุการสภา และเลขานุการนายก
อบต. ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ส่งฝึกอบรม
อบต.
ดําเนินการ กับหน่วยงาน
อื่น
เอง
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หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
และเลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา และเลขานุการนายก อบต.
ตําแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น

35

หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา อบต. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ประธานสภา อบต. ได้รับการ
และตําแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
ประธานสภา อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และ ฝึกอบรม 1 ครัง้ /ปี
เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

1

1

1
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หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธานสภา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
รองประธานสภา อบต. ได้รับการ
อบต. และตําแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ประธานสภา อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และ ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี
ที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

1

1

1
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หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา อบต.
และตําแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของสมาชิก สมาชิกสภา อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ปี
สภา อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

52

52

52
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หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา อบต.
และตําแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตําแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

6

6

6



พนักงานส่วนตําบล ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลํา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจําเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดําเนินงาน
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสําคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

งบประมาณ
งบ อบต.
เมืองเตา
งบ อบต.
เมืองเตา
งบ อบต.
เมืองเตา
งบ อบต.
เมืองเตา

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลํา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจําเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดําเนินงาน
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสําคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

งบประมาณ
งบ อบต.
เมืองเตา
งบ อบต.
เมืองเตา
งบ อบต.
เมืองเตา
งบ อบต.
เมืองเตา

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

หมายเหตุ

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลํา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจําเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดําเนินงาน
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสําคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

งบประมาณ
งบ อบต.
เมืองเตา
งบ อบต.
เมืองเตา
งบ อบต.
เมืองเตา
งบ อบต.
เมืองเตา

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

หมายเหตุ

-20ส่วนที่ 5
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งปรากฏดังนี้
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561-2563
1.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
1.1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
1.2.1 แผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
1.2.2 แผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง หมวด รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
1.3.1 แผนงานส่วนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ รายการ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
1.3.2 แผนงานส่วนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
1.4.1 แผนงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด ค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ รายการ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท
1.4.2 แผนงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในเดินทางไป
ราชการ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท
1.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ รายการ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 45,000 บาท
1.5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้
40,000 บาท
1.6.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ รายการ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท
1.6.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้
10,000 บาท
1.7.1 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ รายการ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท
1.7.2 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวด รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท
ส่วนที่ 6...
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๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เตาประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการกองการส่งเสริมการเกษตร
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองคลัง
นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลเมื อ งเตา กํ า หนดวิ ธี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล ตลอดจนการดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา ทราบ
การติดตามและประเมินผล
1. กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทํารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2. ให้ผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1
3. นําข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อไป
4. ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขัน้ เงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน
5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตําแหน่งที่จําเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจําเป็นอาจต้องทําการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

