แผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

ของ
องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

ของ
องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบุฝาย
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
....................................................................................
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุ คคลของพนั กงานสวนตำบล ลงวัน ที่ 19 พฤศจิ กายน 2545 ได กำหนดให องคการ
บริหารสวนตำบล จัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล โดยตองเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ นั้น
อาศั ย อำนาจตามความ ข อ 278 แห ง ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตำบลจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ 19
พฤศจิ ก ายน 2545 ประกอบกั บ มติ ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการพนั ก งานส ว นตำบลจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
(ก.อบต.จั งหวั ด ) ในการประชุ ม ครั้ งที่ 10/2563 เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2563 องค ก ารบริห ารส ว นตำบล
บุฝาย จึงประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

( นายสมชาย ศรีกล่ำ )
นายกองคการบริหารสวนตำบลบุฝาย

คำนำ
การจั ด ทำแผนการพั ฒ นาพนั ก งานส ว นตำบล ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
ขององคการบริหารสวนตำบลบุฝาย นั้นไดคำนึงถึงภารกิจ อำนาจ หนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ใหบุคลากรรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตำบลที่ดี โดยไดกำหนด

หลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแตละตำแหนง ใหไดรับการพัฒนาในหลายๆ มิติทั้งในดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ดานการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ดานการ
บริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการ
บริหารสวนตำบลบุฝาย

องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
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หลักสูตรการพัฒนา
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
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ภาคผนวก
- บั น ทึ กขอความ เรื่อง ขออนุ มัติแต งตั้ งคณะกรรมการจัดทำแผนพั ฒ นาพนั กงานสวนตำบล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
- คำสั่ งองค การบริห ารส วนตำบลบุ ฝาย ที่ 203/๒๕63 ลงวัน ที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล
- แบบสำรวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล

สวนที่ 1
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาองค กรให เปน องคกรที่ มีศักยภาพ สามารถแข งขั น ได ทั้งในระดั บ พื้น ที่ และระดั บ
สากล เปนสิ่งที่มีความจำเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization) โดยตอง
อาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนปจจัย
สำคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได
1.1ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี)
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบันหมวด 12 สวนที่ 3 ขอ 258 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขา
รับราชการเปนพนักงานสวนตำบล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลัก
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของพนักงานสวนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตำบลที่ดี โดยองคการบริหารสวนตำบลตองดำเนินการ
พัฒ นาให ครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เชน การพั ฒ นา
ดานความรูพื้น ฐานในการปฏิบัติราชการ ให ใช วิธีการฝกอบรมในห องฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ไดหากองคการบริหารสวนตำบลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจำเปนใน
การพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตำบลก็ใหกระทำได ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลที่จะดำเนินการจะตอง
ใชหลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานสวนตำบล กำหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเปนที่
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณา เห็นวามีความเหมาะสมการพัฒนาพนักงานสวนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน าที่ ให อ งค ก ารบริห ารส วนตำบลสามารถ เลือกใช วิธีก ารพั ฒ นาอื่น ๆ ได และอาจกระทำไดโดยสำนัก งาน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) สำนักงาน คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)
องคการบริหารสวนตำบลตนสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการ พนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับ
องคการบริหารสวนตำบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตำบลตนสังกัด รวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชน
ก็ได และขอ 269 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดปราจีนบุรีดังกลาว กำหนดใหองคการ
บริหารสวนตำบลจัดทำแผนการพัฒ นาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม
อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา
11 ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ ำเสมอ โดยตองรับรูขอมู ลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการได อ ย า งถู ก ต อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต อ สถานการณ รวมทั้ งต อ งส งเสริ ม และพั ฒ นาความรู
ความสามารถ สรา งวิ สั ย ทั ศ น แ ละปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องพนั ก งานส ว นตำบลในสั ง กั ด ให เป น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับกา
รบริหาราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการ...

-2“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่ มี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหมจากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน
เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนำมาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ จึงกำหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
2.ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบั ติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.ตองมี การส งเสริ มและพั ฒ นาความรูความสามารถ สรา งวิ สั ยทั ศนและปรับ เปลี่ย นทั ศนคติ
ของพนั ก งานส ว นตำบล เพื่ อ ให พ นั ก งานส ว นตำบลทุ ก คนเป น ผู มี ค วามรู ความสามารถในวิช าการสมั ย ใหม
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
4.ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูพนักงานสวนตำบลใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกันเพื่อการนำมาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ตองกำหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานสวนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน สวนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยใหกำหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตำบล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลนั้น ๆ
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย จึงไดจัดทำแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตำบล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและ
เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งดวย

/กรอบอัตรา...
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สวนราชการ
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
สำนักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หน.สป.)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
นิติกร

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปง./ชง.)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผูมีทักษะ)
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ขับรถบรรทุกน้ำ)
ภารโรง
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (ผอ.กองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชำนาญการ
เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

อัตราตำแหนงที่คาดวา
กรอบ
อัตรา จะตองใชในชวงระยะเวลา
๓ ป ขางหนา
กำลังเดิม
๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6
๑
๑
๑
๑

อัตรากำลังคน
เพิ่ม / ลด

หมาย
เหตุ

๒๕64
-

๒๕65
-

๒๕๖6
-

๑
๑
๑
1
1
1
๑

๑
๑
๑
1
1
1
๑

๑
๑
๑
๑
1
1
๑

๑
๑
๑
๑
1
1
๑

-

-

-

๑
1
๑
-

๑
1
๑
-

๑
1
๑
-

๑
1
๑
-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

+1

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-

-

๑
1

๑
1

๑
1

๑
1

-

-

-

/กองชาง...

วางเดิม
ขอใช
บัญชี
กสถ.

ปรับลดจาก
ภารกิจ
(ทักษะ)
เปนทัว่ ไป

ขอใช
บัญชี
กสถ.
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สวนราชการ
กองชาง

ผูอำนวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)

นายชางโยธา (ปง./ชง.)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยนายชางโยธา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

พนักงานจางทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลนาดเบา
(รถกระเชาซอมไฟฟา) (ทั่วไป)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กรอบ
อัตรา
กำลัง
เดิม

อัตราตำแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา
๓ ป ขางหนา
๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6

อัตรากำลังคน
เพิ่ม / ลด

หมาย
เหตุ

๒๕64

๒๕65

๒๕๖6

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑
-

๑
1

๑
1

๑
1

+1

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

-

-

ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

๑

๑

๑

๑

-

-

1

1

1

+1

-

-

ครูผูดูแลเด็ก (ค.ศ.1)
ครูผูดูแลเด็ก (ค.ศ.2)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)
ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)

3
1

3
1

3
1

3
1

-

-

-

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

-

-

-

35

37

37

37

+3

-

-

รวม

/แผนภูมิ...

วางเดิม
กำหนด
เพิ่ม

กำหนด
เพิ่ม

เกษียณ
อายุ

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป
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โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลบุฝาย ประเภทสามัญ
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

สำนักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตน )
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานบริหารงานบุคคล
๓. งานนโยบายและแผน
๔. งานกฎหมายและคดี
๕. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับตน)
๑. งานการเงิน
๒. งานบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๔. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

กองชาง
(นักบริหารงานชาง
ระดับตน)
๑. งานกอสราง
๒. งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
๓. งานประสาน
สาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานสงเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับตน)
๑. งานพัฒนาชุมชน
๒. งานสังคมสงเคราะห
๓. งานสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี
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โครงสรางของสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลบุฝา ย ประเภทสามัญ
หัวหนาสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (๑)

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานบุคคล

-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑) - นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (1)
-ภารโรง (1)
-พนักงานขับรถยนต (1)

งานนโยบายและแผน
- นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (1)

งานกฎหมายและคดี
- นิติกร (ปก./ชก.) (-)

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) (-)
- ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ) (วาง) ทั่วไป

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (1)
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โครงสรางกองคลัง
ผูอำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (๑)

งานการเงิน

- นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (๑)

งานบัญชี

งานพัฒนา
และจัดเก็บรายได
- นักวิชาการจัดเก็บรายไดชำนาญการ (๑)
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (๑)

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

- เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (-)
- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1)
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โครงสรางกองชาง
ผูอำนวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

งานกอสราง

- นายชางโยธา (ปง./ชง.) (-)
- ผูชวยนายชางโยธา (1)

งานประสาน
สาธารณูปโภค

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเชาซอมไฟฟา) (1)
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(กำหนดเพิ่ม)
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โครงสรางของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1)

งานบริหารการศึกษา

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (กำหนดเพิ่ม)
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- ครูผูดูแลเด็ก อันดับ คศ.๑ (3)
- ครูผูดูแลเด็ก อันดับ คศ.2 (1)
- ผูดูแลเด็ก (3)
- ผูดูแลเด็ก (วาง)

สวนที่ 2
วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย มีวิสัยทัศนในการพัฒนาบุคลากรที่มุงมั่นใหบุคลากรตั้งมั่นอยู
ในความเปนธรรม และมุงมั่นใหบริการดวยความเปนเลิศ ในการบริการประชาชน
พันธกิจ ( Mission)
1.สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
2.สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมและจริยธรรม
4.สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในการบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกรและประชาชนในพืน้ ที่
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1.เพื่อใหบุคลากรในองคกรใหมีองคความรูเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
2.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อใหบุคลากรในองคกรมีความรูและจิตสำนึกดานคุณธรรมและจริยธรรม
4.เพื่ อ การบริ ก ารประชาชนให เกิ ด ความพึ งพอใจและเกิ ด ประโยชน สู งสุ ด ต อ องค ก รและ
ประชาชนในพื้นที่
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบุฝาย
องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกรอัน
ไดแก ขาราชการและพนักงานจางในสังกัด ซึ่งจะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานใหสำเร็จ
ผลตามจุดมุงหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร ระยะ ๓ ป ประจำปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ
แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒.การพัฒนาดานเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
๓.การพัฒนาดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง
๔.การพัฒนาดานการบริหาร
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
๑.การพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๒.การพัฒนาดานจิตสำนึกและการมีจิตสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
แนวทางการพัฒนา
๑.สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๒.บุคลากรทุกตำแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ ๑ หลักสูตร
๓.สำหรับผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะตองไดรับการฝกอบรม /สัมมนา/ประชุมเกี่ยวกับ
การศึกษา อยางนอยคนละ ๒๐ ชั่วโมงตอป เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
/2.การวิเคราะห...

-112. การวิเคราะห SWOT ของการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเปนกรอบในการจัดทำแผนการพัฒ นาสมรรถนะการบริห ารทรัพยากรบุ คคลภาครัฐ จำเปนตอง
ศึกษาทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตรการพัฒ นาขาราชการสวนทองถิ่นโดยสังเขป รวมทั้งปจจัยภายในและ
ปจจั ยภายนอก เพื่ อนำมาเปน ขอมู ลในการกำหนดระบบการพัฒ นาบุคลากรของจังหวัดอยางทั่ วถึงตรงตาม
เปาหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลอยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน - ภายนอก
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของตน
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุงเนนผลสำเร็จ
3. บุคลากรทำงานเปนทีมไดดี
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเปนธรรม
5. มี ก ารกำหนดส ว นราชการเหมาะสมกั บ งานที่
ปฏิบตั ิ
6. บุคลากรมีความสัมพันธที่ดีระหวางกันทั้งผูบริหาร
กับผูปฏิบัติงานและระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน
7. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ

จุดออน (Weaknesses)
๑. ไม มี ก ารวางแผนกำลั งคนที่ เป น ระบบเพื่ อ ทดแทน
กำลังคนที่ขาดแคลน
๒. บุคลากรขาดการทำงานเชิงบูรณาการ
3. การดำเนินการทางวินัยตอบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานต่ำหรือมีศักยภาพนอยยังไมจริงจัง
4. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล มีการโอนยาย
บอย
5. การพัฒนาบุลากรไมครอบคลุมทุกระดับ
6. การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต งตั้งยังมีการใชระบบ
อุปถัมภ
7. การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรไมมีความตอเนื่อง

โอกาส (Opportunities)
๑. ระบบประเมินผลงานและการใหรางวัล ทำให
บุคลากรมีแรงจูงในในการปฏิบัติราชการ
๒. การปฏิรูประบบราชการ กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร ทำใหตองเรงพัฒนาบุคลากร
๓. การปรับระบบโครงสรางตำแหนงใหมเปนโอกาส
ในการสรางความกาวหนาในอาชีพใหแกบุคลากรและ
ทำใหบุคลากรทำงานไดตรงกับความรูความสามารถ
ของตน
4.การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ สงผลใหการบริหาร
ทรัพยากรบุคลตองมีความโปรงใส

ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๒. ระบบการบริห ารงานบุ ค คลที่ แ ตกต างกั น ระหวา ง
ทองถิ่นกับสวนราชการอื่น เปนอุปสรรคตอการโอนยาย
บุคลากร
๓. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจ ทำใหมีเวลาใหชุมชนจำกัด
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่
มี จ ำกั ด ทำให ต อ งเพิ่ ม พู น ความรู ให ห ลากหลายจึ ง จะ
ทำงานได ครอบคลุ ม ภารกิ จ ขององค ก ารบริ ห ารส ว น
ตำบล

/สวนที่ 3...

สวนที่ 3
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
1.วัตถุประสงคการพัฒนา
สวนตำบลบุฝาย

1.เพื่อพัฒนาพนักงานสวนตำบล นำความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหาร

2.เพื่ อ พั ฒ นาพนั ก งานส ว นตำบล ให มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด ในการทำงาน เน น สร า ง
กระบวนการคิดและการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบุฝาย
3.เพื่อใหบุคลากรขององคการบริห ารสวนตำบลบุฝาย ปฏิบั ติงานอยางมีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๔.๑ ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน
๔.๒ ดานความรูและทักษะของงานแตละตำแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหนงหนึ่งตำแหนงใดโดยเฉพาะ เชน การฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง ฯลฯ
๔.๓ ด า นการบริ ห าร ได แ ก รายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน และบริ ก าร
ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การสรางแรงจูงใจ การประสานงาน เปนตน
๔.๔ ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธในการทำงาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย
๕.๕ ดานศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมใน
การทำงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. เปาหมายในการพัฒนา

๒.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากร ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ในป 2564 – 2566 ไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด
๒.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุ คลากร มี ความรู ความชำนาญในการปฏิบั ติงาน สามารถปฏิ บัติงานในหนาที่ได อย างมี
ประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2564 -2566 เพิ่มขึ้นรอยละ 75 จากจำนวนพนักงานที่ไดรับการพัฒนา
๒.3 เปาหมายเชิงประโยชน
องค การบริห ารสวนตำบลบุ ฝาย มีบุ คลากรที่ มีความรูความสามารถในการปฏิ บั ติงาน และ
ผลักดันใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบุฝายบรรลุตามเปาหมาย
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๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล

องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล
ประจำปงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6) ตามคำสั่งองคการบริห ารสว นตำบลบุฝาย ที่ 203/2563
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประกอบดวย
- นายกองคการบริหารสวนตำบล
ประธานกรรมการ
- ปลัดองคการบริหารสวนตำบล
กรรมการ
- ผูอำนวยการกองคลัง
กรรมการ
- ผูอำนวยการกองชาง
กรรมการ
- ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
- หัวหนาฝายสวัสดิการและและพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
- หัวหนาสำนักปลัด อบต.
กรรมการและเลขานุการ
- นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผูชวยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดั งกลาวขางตน รวมพิ จารณาจั ดทำแผนพัฒ นาพนั กงานส วนตำบลของ
บุคลากรในสังกัดใหครอบคลุม ดังนี้
๓.1 กำหนดหลั ก สู ต รการพั ฒ นา วิ ธี ก ารพั ฒ นา ระยะเวลาและงบประมาณในการพั ฒ นา
พนักงานสวนตำบล ใหมีความสอดคลองกับตำแหนงและระดับตำแหนงในแตละสายงาน ที่ดำรงอยูตามกรอบ
แผนอัตรากำลัง 3 ป
๓.2 พิ จ ารณาหลั ก สู ต รที่ บุ ค ลากรในสั งกั ด ต อ งได รับ การพั ฒ นาความรู ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควรอาจ
ประกอบดวย
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
๓.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจำเปน และ
ความเหมาะสม อาจประกอบดวย
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การใหคำปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
๓.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา ในแตละหลักสูตร หรือแตละวิธีการ
สำหรับการพัฒนาพนักงานสวนตำบลตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ใหครอบคลุมโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดคุมคา เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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ราชการ ใหกับบุคลากรในสังกัด อยางนอยควรประกอบดวย
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
(2) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
(3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
(4) การบริการเปนเลิศ
(5) การทำงานเปนทีม
๓.6 พิจารณาจัดการเรียนรูในองคกร KM (Knowledge Management) ในองคการบริหาร
สวนตำบลบุ ฝาย เพื่ อใหเป นองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพื่ อสืบ
คนหาความรูใหม ๆ ในตัวบุคลากร และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

สวนที่ ๔
หลักสูตรการพัฒนา
องค การบริ ห ารสว นตำบลบุฝาย ไดศึกษาวิเคราะห ความจำเปน ในการพัฒ นาบุ คลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทำใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ลำดับ

หลักสูตรการพัฒนา

รายละเอียดการพัฒนา

1

หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ การพั ฒ นาด า นความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ราชการ
โดยทั่ ว ไป เช น ระเบี ย บกฎหมาย นโยบายที่ ส ำคั ญ ของ
รัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน

2

หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หนาที่รับผิดชอบ

3

ดานความรูและทักษะเฉพาะของงาน การพั ฒ นาความรู ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของ
ในแตละตำแหนง
ตำแหนงหนึ่งตำแหนงใดโดยเฉพาะ

4

ดานการบริหาร

5

ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ เช น
จริย ธรรมในการปฏิ บั ติงาน การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต เพื่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน การปฏิ บั ติ ง านอย า งมี
ความสุข

การพัฒ นาดานความรู ความเข าใจ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานในหนาที่รับ ผิดชอบใหมีป ระสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

การพั ฒ นาในรายละเอี ย ดที่ เกี่ย วกั บ การบริห ารและการ
บริการประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมาย
งาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน

สวนที่ 5
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา

*********************************

วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และบุคลากร ขององคการบริหารสวนตำบล
บุฝาย กำหนดวิธีการพัฒนาตามความจำเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังนี้
๑. วิธีการดำเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจำเดือนขององคการ
บริหารสวนตำบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การใหคำปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การใหการศึกษา
๒. แนวทางการดำเนินการ
การดำเนินการพัฒนาพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และบุคลากรของ องคการบริหาร
สวนตำบลบุฝายนอกจากมีวิธีการดำเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดำเนินการไดกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการไว ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องคการบริหารสวนตำบลดำเนินการเอง
๒.๒ สถาบั น พั ฒ นาบุ คลากรท อ งถิ่น กรมส งเสริม การปกครองท องถิ่ น เป น ผูด ำเนิ น การ
โดยองคการบริหารสวนตำบลจัดสงพนักงานสวนตำบลเขารับการอบรม
๒.๓ สวนราชการหรือหน วยงานอื่น ๆ ดำเนิ น การสอดคลองกับ แผนพัฒ นาพนักงานส วน
ตำบลขององคการบริหารสวนตำบลบุฝายเปนผูดำเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา
๓.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64
๓.๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65
๓.๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย ไดจัดทำโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรูพื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของ
งานในแตละตำแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการตาง ๆ

-17ที่

หลักสูตร/โครงการ

1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม
ประจำป (พ.ศ.2564-2563)

วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบที่ไดรบั มอบหมาย
2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ทองถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่
ปลัดอบต. ใหมีทักษะ ความรู และ
เกี่ยวของ
ความเขาใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึน้

เปาหมาย
พนักงานสวน
ทองถิ่นที่บรรจุ
แตงตั้งใหม
ปลัด อบต.

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 วัน
(วันแรกของการ
บรรจุแตงตั้ง)
งบประมาณ ปงบประมาณ
ตามขอบัญญัติ (พ.ศ.25642566)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

พนักงานสวนตำบลที่บรรจุ
แตงตั้งใหมมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติหนาที่
มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ หัวหนาสำนักปลัด
ทั่ ว ไป ห รื อ ห ลั ก สู ต ร อื่ น ที่ ผูอำนวยการกองแตละกอง ใหมี
อบต.
เกี่ยวของ
ทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การบริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ ผูอำนวยการกอง
การคลัง หรือหลักสูตรอื่นที่
คลัง
ผูอำนวยการกองแตละกอง ใหมี
เกี่ยวของ
ทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การบริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

-18ที่

หลักสูตร/โครงการ

วัตถุประสงค

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ชาง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ผูอำนวยการกองแตละกอง ใหมี
ทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การบริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น
6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
การศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่
ผูอำนวยการกองแตละกอง ใหมี
เกี่ยวของ
ทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การบริหารงานในหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

ผูอำนวยการกอง
ชาง

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ผูอำนวยการกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห
นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ นักวิเคราะห
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน นโยบายและแผน
แตละระดับแตละตำแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ นักทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตามขอบัญญัติ
แตละระดับแตละตำแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

-19ที่

หลักสูตร/โครงการ

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนา
ชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ นักพัฒนาชุมชน
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตำแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ นักวิชาการเงินและ งบประมาณ
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บัญชี
ตามขอบัญญัติ
เกี่ยวของ
แตละระดับแตละตำแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ นักวิชาการจัดเก็บ
จัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอื่นที่ เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน รายได
เกี่ยวของ
แตละระดับแตละตำแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ เจาพนักงานพัสดุ
พัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตำแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

-20ที่

หลักสูตร/โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ เจาพนักงานปองกัน งบประมาณ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และบรรเทา
ตามขอบัญญัติ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
แตละระดับแตละตำแหนงให
สาธารณภัย
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนายชางโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ นายชางโยธา
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตำแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

15 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ นักวิชาการ
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สาธารณสุข
แตละระดับแตละตำแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

16 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจาง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ พนักงานจาง
แตละตำแหนงหรือหลักสูตรอื่น เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ที่เกี่ยวของ
จางแตละตำแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียงิ่ ขึน้

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สำนักปลัด

-21ที่

หลักสูตร/โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

17 โครงการปลูก/ปลุกจิตสำนึก
สรางเครือขายในการตอตาน
การทุจริต

เพื่อปลูกจิตสำนึกใหผูบริหาร
ผูบริหาร พนักงาน
พนักงานสวนตำบล และพนักงาน
สวนตำบลและ
จาง มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
พนักงานจาง
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ
นอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเปนแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต และในการปฏิบัติราชการ

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

18 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร

เปนการเพิ่มพูนทักษะ ความรู
ประสบการณและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ผูบริหาร พนักงาน
สวนตำบล และ
พนักงานจาง

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

ปงบประมาณ
(พ.ศ.25642566)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหาร พนักงานสวน
ตำบลและพนักงานจางมี
จิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สวนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล
องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย กำหนดใหผูเขารับการพัฒนาตองรายงานผลการเขารับการพัฒนา
ตามแบบที่ ก ำหนด ภายใน 60 วั น นั บ แต กลั บ จากการอบรม/สั ม มนา/ฝ กปฏิ บั ติ เพื่ อ เสนอต อ ผู บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลำดับชั้นจนถึงนายกองคการบริหารสวนตำบลบุฝายทราบ องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย ไดกำหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน ผลการพัฒ นาพนักงานสวนตำบล และบุคลากรขององคการบริห ารสวนตำบล โดยแตงตั้ง
ผูร ับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตำบลและบุคลากร ดังนี้
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ประกอบดวย
๑. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบุฝาย
เปน ประธาน
๒. หัวหนาสวนราชการทุกคน
เปน กรรมการ
๓. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เปน ผูชวยเลขานุการ
โดยใหมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒ นาพนักงานสวนตำบล และบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตำบลบุฝายเปนประจำทุกป และสรุปรายงานผลและขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลใหนายก
องคการบริหารสวนตำบลบุฝายรับทราบเพื่อพิจารณา
นอกจาการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแลวในการที่มีการพัฒนาพนักงานสวนตำบล
ในแตละครั้งที่องคการบริหารสวนตำบลบุฝาย เปนผูดำเนินการจะทำการประเมินผลการพัฒนาความรู ในแตละครั้ง
เปน ๒ ระยะ คือ
๑.ระยะกอนการดำเนินการ โดยการประเมินจากการใชแบบทดสอบเพื่อวัดความรูความเขาใจกอน
ไดรับการพัฒนาความรู
๒.ระยะหลังการดำเนินการ โดยการประเมินจากการใชแบบทดสอบชุดเดิมเพื่อวัดความรูความ
เขาใจหลังจากไดเขารับการอบรมพัฒนาความรู แลวนำมาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ไดวามีผลคะแนนแตกตางจาก
กอนและหลังอยางไร
ในกรณี โครงการที่ มีการจั ดศึกษาดูงานนอกสถานที่ภ ายหลั งจากกลับ จากศึกษาดูงานจะมีการ
ประเมิ น และสรุ ป ผลสาระความรู และประโยชน ที่ ได รั บ จากการศึ กษาดูงานเพื่ อเผยแพร ให บุ คลากรของ อบต.
ได ท ราบ เพื่ อ นำไปปรั บ ใช ในการปฏิ บั ติงานของ อบต. ให เกิ ดประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลเป น ประโยชนแก
ประชาชนตอไป

ภาคผนวก

