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แผนพัฒนาบุคลากร
(พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
อาเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
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คานา
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลให้ประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่แถลงไว้ต่อสภา อบต.ได้นั้น
บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความสาคัญยิ่งในการบริหารและนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ องค์การบริหารส่วน
ตาบลสุมเส้า จึงได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับ สนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าที่
กาลังความสามารถของ อบต.และบุคลากรจะทาได้ และได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหารส่วนตาบล มีระยะเวลาของแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖) ตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลัง และอาจจะมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี มีมาตรฐานให้ แก่องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลสุ มเส้ าได้ จึ ง
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสามปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ไว้ ณ ที่นี้

องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
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ส่วนที่ ๑
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ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
ส่วนที่ ๔
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ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
**********************************
๑.หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑. ภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่ งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
ทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่
แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่
ภายในองค์การได้อย่ างมีป ระสิทธิภ าพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่าง
เหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีต
จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒ นา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้ องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่ าง ๆ เพื่ อ น ามาประยุ กต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓.ต้อ งมีการส่งเสริม และพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัย ทัศน์และปรับเปลี่ย น
ทัศ นคติข องข้า ราชการ เพื ่อ ให้ข ้า ราชการทุก คนเป็น ผู ้ม ีค วามรู้ ความ สามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม่
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
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๔.ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วน
ที่ ๓ เรื่องการพัฒนา พนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒๖๙ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนพัฒนา
พนั กงานส่วนตาบล เพื่อ เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ได้กาหนดให้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ก าร พั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบลก่ อ นมอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓) ด้านการบริหาร
๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด อุ ด รธานี เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละ เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ลงวั น ที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓ เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้น โดย
จัดทาให้สอดคล้องกับแผน อัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้าและจัดทาให้ครอบคลุมถึง
บุคลากรพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕๖๔ บุคลากรขององค์การบริห ารส่ วนตาบลสุ มเส้ า จะมี ความก้าวหน้า
มั่นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน
และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่“
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ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
****************************
๑. วัตถุประสงค์การพัฒนา
๑. เพื่อเป็น การพัฒ นาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมันที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการ
พัฒ นาตนเอง รู้วิธีคิดอย่ างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด เพื่อการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเอง และคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผล
๔. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้าทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยดาเนินการภายใต้หลักคุณธรรม
จริยธรรม
๕. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะด้ านงาน มุ่ งมั่ น ที่ จะเป็ น คนเก่ง มีทั กษะในการ
บริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า

๒. เป้าหมายในการพัฒนา
๒.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริห ารส่วนตาบลสุ มเส้า ได้รับการพัฒ นาการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
๑) บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ประกอบด้วย
➢ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สุมเส้า จานวน ๔๒ คน
➢ พนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑๐ คน
➢ พนักงานครู
จานวน ๙ คน
➢ ลูกจ้างประจา
จานวน - คน
➢ พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน ๒๖ คน
➢ พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๓๗ คน
๒) ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
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บุ ค ลากรในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสุ ม เส้ า มี ค วามรู้ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖๐ จากจานวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา

๑) บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒) ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๓ เป้าหมายเชิงประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
ผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลสุ มเส้ า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพั ฒ นาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วน
ตาบลสุมเส้า ที่ ๕๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๕. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๖. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
๗. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ร่วมพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ครอบคลุม
เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑) การกาหนดหลั กสู ตรการพัฒ นา วิธีการพัฒ นา ระยะเวลาและงบประมาณในการ
พัฒนา พนักงานส่วนตาบล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ดารงอยู่
ตามกรอบแผน อัตรากาลัง ๓ ปี
๒) ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสุ ม เส้ า ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
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(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๓) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า เป็นหน่วยดาเนินการเอง
หรือ ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น และ
ความเหมาะสม ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝึกอบรม
(๓) การศึกษาหรือดูงาน

(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(๕) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
๔) พิจ ารณาจั ดสรรงบประมาณในการดาเนิน การพั ฒ นา ในแต่ล ะหลั กสู ตร หรือแต่ล ะวิธีการ
สาหรับการพัฒ นาบุคลากรตามแผนการพัฒ นาบุคลากร ให้ครอบคลุมโดยคานึงถึงความประหยัดคุ้มค่า
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๕) พิจารณากาหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(๔) การบริการเป็นเลิศ
(๕) การทางานเป็นทีม
๖) พิจารณาจั ดการเรีย นรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในองค์การบริห ารส่ว น
ตาบลสุมเส้ า เพื่อให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพื่อสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ ในตัว
บุคลากรและนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

๔. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย
ต่างๆ ต่อการทางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้
ผู้บริหารทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน
ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อ ย่างไรว่าระบบการทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่
ต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา
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การจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจะต้ อ งมี ก ารรวบรวมและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ข่ าวสารให้
ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้ องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทิศทางการ
พัฒ นาบุคลากรในห้ วงเวลานั้ น และคานึงถึงบุคลิ กลั กษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความ
คาดหวั ง และความต้ อ งการของบุ ค ลากรในสั งกั ด การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ เครื่ อ งมื อ SWOT Analysis
ประเมินสถานภาพในปัจจุบันเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน สาหรับใช้ประโยชน์ในการกาหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths: S)
๑) หน่วยงานจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อการพัฒนาบุคลากร เช่น หลักสูตรภายนอก
๒) มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร
๓) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางใน
การพัฒนาตนเอง
๔) องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรทีมีการเคารพผู้อาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการสอนงาน
แบบระบบพี่เลี้ยง

๕) ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
๖) มีส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
๗) มีการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร
๘) มีการดาเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากร
๙) บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ และระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกัน
๑๐) บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้าเป็นอย่างดี
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑) งบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
๒) ไม่มีการนาผลจากการสารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช้ในการจัดทา
หลักสูตรการพัฒนาอย่างจริงจัง
๓) ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจ และทักษะการทางานแบบบูรณาการ
๔) ขาดการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ เช่น ข้าราชการ
บรรจุใหม่ หรือการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
๕) บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
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โอกาส (Opportunities: O)
๑) การกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ทาให้ต้องเร่ง
พัฒนาบุคลากร
๒) การเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ส่ งผลให้ ข้าราชการต้องเสริมสร้างและพั ฒ นาศั กยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน
๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง ทาให้เกิดการ
พัฒนาตนเองได้ตามต้องการและต่อเนื่อง
๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทุกสายงาน
๕) ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats: T)
๑) งบประมาณไม่เพียงพอ
๒) หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม
๓) หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง

๕. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
การก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลสุ ม เส้ า ได้
พิจ ารณาและให้ ความส าคัญบุ คลากรในทุ กระดับทั้ ง คณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า เพื่อให้ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละตาแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้

❖ องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
• นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)
• นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)
➢ สานักปลัด
• พนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
๑) หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
• พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
๓) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๔) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
๕) ผู้ช่วยนิติกร
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๖) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๗) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘) พนักงานขับรถบรรทุกน้า
• พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
๑) คนงานทั่วไป
➢ กองคลัง
• พนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
๒) นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
๓) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
• พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
๒) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
๓) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
๔) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
• พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
๑) คนงานทั่วไป
➢ กองช่าง
• พนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
• พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๒) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
๓) ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
• พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
๑) คนงานทั่วไป
➢ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
• พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
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๑) คนงานทั่วไป
➢ กองการศึกษา
• พนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
๑) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๒) ครู คศ.๒
๓) ครู คศ.๑
• พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
๒) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
๓) ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
๓) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๔) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
• พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
๒) ผู้ดูแลเด็ก
๓) คนงานทั่วไป
• กองสวัสดิการสังคม
• พนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
๒) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
• พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
• พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
๑) คนงานทั่วไป
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสุม
เส้า มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้
การทางานทีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจะต้องเริ่มจากการบรรจุเข้าทางานจนสิ้นสุดการดารงตาแหน่ง การพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาจแยกเป็น ๔ องค์ประกอบ ดังนี้
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๑) การพัฒนาพนั กงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสุ มเส้ า จะต้องได้รับการพัฒนาเป็ นระยะ ตั้งแต่ได้รับการบรรจุใหม่ ตลอดไปจนถึงช่วงอายุของการรับ
ราชการ ซึ่งการพัฒนาอาจจะทาได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาดู
งาน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จึงต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร
๒) การประเมินคุณภาพจากผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม ในรูปแบบ
คณะกรรมการ
๓) ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน จะต้องเป็นไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน ถ้า
หากคุณภาพงานออกมาดี ควรได้รับผลตอบแทนในทางที่ดี หากไม่เป็นที่พอใจให้ปรับเปลี่ยนงานที่ถนัดกว่าหรือ
กลับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
๔) การตอบแทนและยกย่อง เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะสร้างขวัญและกาลังใจกับพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า โดยผลงานที่เป็นประจักษ์
ที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอาจเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้บังคับบัญชา การเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่ง

๖. การกาหนดสมรรถนะเพื่อการพัฒนา
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากาหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด และใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ทุก ๖ เดือน ดังนี้
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
(๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
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(๔) การบริการเป็นเลิศ
(๕) การทางานเป็นทีม
๒) ตาแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอานวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนตาบลสุมเส้า ได้กาหนดแนวทางสาหรับการพัฒนาเพื่อทาหน้าที่ผู้บริหารที่ดี พร้อมกับเตรียมก้าว
ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ
(๑) การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
(๒) ความสามารถในการเป็นผู้นา
(๓) ความสามารถในการพัฒนาคน
(๔) การคิดเชิงกลยุทธ์
๓) ตาแหน่งอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตาบลสุมเส้า ได้กาหนดสมรรถนะประจาสายงาน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและระดับที่
ดารงต าแหน่ งอยู่ ตามสายงานประจ าของแต่ล ะตาแหน่ง ยกเว้น ลู ก จ้างประจาและพนั กงานจ้างบาง
ตาแหน่ ง ซึ่งเป็ น ไปตามประกาศขององค์การบริห ารส่ ว นต าบลสุ มเส้ า ในเรื่องของการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี และดาเนินการทุก ๖ เดือน (รอบการประเมิน)

15

๖.๑ เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training)

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน
หลากหลายกลุ่มงาน/ตาแหน่งงาน
โดยมีสานักงานปลัด (งาน
บริหารงานบุคคล) ทาหน้าที่
ดาเนินการจัดอบรม

๒. การสอนงาน
(Coaching)

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน
ไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงาน
นอกภาคสนาม โดยส่วนใหญ่
หัวหน้างานโดยตรงจะทาหน้าที่
สอนงานให้กับบุคลากร

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาของบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของบุคลากรให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม
๓. เตรียมความพร้อมสาหรับตาแหน่งงานที่สูงขึน้ ทาให้
ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะ
สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รบั มอบหมายเมื่อได้รับ
การเลื่อนตาแหน่งงานในอนาคต
๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น
(Talented People) หรือผู้สบื ทอดตาแหน่งงาน
(Successors) ที่จะก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งงานระดับ
บริหารต่อไป
1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้บุคลากรคิด
แก้ไขปัญหาต่อเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะ
เลื่อนตาแหน่ง ผูส้ อนต้องทบทวนผลงาน
ความสามารถที่มีอยู่ และกาหนดเป้าหมายในการ
สอนงาน โดยเน้นการพัฒนาความสามารถใน
ตาแหน่งทีบ่ ุคลากรจะเลื่อนขึน้ ไป
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้สอนจะต้องค้นหาความสามารถที่โดดเด่น/ ที่ต้อง
ปรับปรุง และจัดลาดับความสาคัญของความสามารถ
ที่จะต้องพัฒนา หรือต้องการเสริมและพัฒนา
ใช้สาหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทางาน สับเปลี่ยน
โอนย้าย เลื่อนตาแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้อง

๓. การฝึกอบรมในขณะทางาน เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึก
(On the Job Training: OJT) ปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนที่เป็น
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
๔. โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ยง

(Mentoring Program)

๕. การเพิ่มคุณค่าในงาน

(Job Enrichment)

๖. การเพิม่ ปริมาณงาน

(Job Enlargement)

หัวหน้างานหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาหน้าทีป่ ระกบเพื่อ
อธิบายและชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะ
เกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับการสอน
งาน

อธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อสอนให้บุคลากรทราบและเรียนรู้
เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Procedure)
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการทางาน
(Manual) ระเบียบปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับการทางาน
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้
บุคลากรสามารถทางานตามทีไ่ ด้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ ๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ทางานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์การ
ร่วมกับทุกคนในองค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเข้ากับองค์การ เพื่อนร่วมงาน และ
องค์การบางแห่งเรียก Buddy
สภาพแวดล้อมในการทางานที่แตกต่างจากองค์การเดิม
Program ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลีย้ งทาหน้าที่ในการ
ได้รับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และ
สร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และบรรยากาศทีด่ ีใน
พูดคุยกับบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ
การทางาน รวมทั้งเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดี
ให้แก่บุคลากรใหม่
๒. เพื่อช่วยบุคลากรที่กาลังจะปรับตาแหน่งให้เติบโตขึ้นใน
องค์การ พี่เลี้ยงจะทาหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การทางานรวมถึงข้อควรระวังและความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นจากงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย
เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้า ๑. Renewal – การทาให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่ให้
ทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การ
บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย โดยการเปลีย่ นแปลง
คิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงาน
ลักษณะงาน บุคคลที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วย
มากกว่าเดิมทีเ่ คยปฏิบัติ
เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม
๒. Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะ
ความชานาญมากขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจาก
การทางานใหม่ ๆ
๓. Specialization – การชานาญในงานเป็นพิเศษ
ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการงานนั้นที่ลึก
ขึ้น ยากและท้าทายมากขึ้น
เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทางานให้กับบุคลากรโดยเฉพาะ
งานที่มีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่ ทักษะในด้านการบริหารจัดการ (Managerial
เคยปฏิบตั ิหรืออาจจะเป็นงานที่
Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่มีปริมาณที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่
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๗. การมอบหมาย
โครงการ

(Project
Assignment)

๘. การหมุนเวียนงาน

(Job Rotation)

๙. การให้คาปรึกษา แนะนา

(Consulting)

๑๐. การติดตาม/สังเกต

(Job Shadowing)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก

มากขึ้นกว่าเดิมทีเ่ คยปฏิบตั ิ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
การบริหารทีมงาน การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
สาหรับบุคลากรที่ทางานเดิมๆ ซ้าๆ มาเป็นระยะเวลานาน)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุคลากรจากโครงการที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบตั ิ
เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะในการทางาน (Skill-based)
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงานนั้นบางองค์การ
นามาใช้ในการเลื่อนระดับตาแหน่งงาน การคัดเลือกหา
บุคลากรดาวเด่น และการหาผู้สืบทอดทายาทตาแหน่งงาน

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
สามารถทาให้เสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เป็นโครงการพิเศษที่บุคลากร
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบตั ิ
หรือเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจาที่รับผิดชอบ
เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนัน้
ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับตาแหน่ง/ระดับ
เน้นการให้คาปรึกษาแนะนาเมื่อ
บุคลากรมีปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องทา
หน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นได้

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ
และการติดตามหัวหน้างานหรือผูร้ ู้ใน
งานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องทาหน้าที่สังเกต
ติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการทางานที่
หลากหลายด้าน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของ
บุคลากรให้เรียนรู้งานมากขึ้น จึงเหมาะสาหรับบุคลากรที่
เตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็น
กลุ่มคนที่มผี ลงานดีและมีศักยภาพสูง (High

Performance and High Potential)
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรด้วยการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน และนามากาหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องนาเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่
- การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นกับบุคลากร
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ
เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่จาเป็นต้องใช้
ในการทางาน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่
เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบ
หรือ Role Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหรือ
เป็นปี มักใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)
หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการ
ทางานของผู้อื่นเพื่อนามาปรับปรุงการทางานของตนเองให้ดี
ขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
(Career Path)

๑๑. การทากิจกรรม

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น

เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน เกิดการ
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ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

(Activity)

ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ดาเนินงานมากนัก ความสาเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนีต้ ้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกันและกัน ทาให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวัญ
กาลังใจที่ดีในการทางาน ทาให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
สนุกสนานในระหว่างวันทางาน อันส่งผลให้ผลผลิตหรือผล
การปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

๑๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัตดิ ้วยตนเอง
จากแหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่น อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงาน
จาก Work Instruction หรือ
ค้นคว้าข้อมูลผ่าน Internet หรือ
เรียนรูจ้ าก e-Learning หรือ
สอบถามผูร้ ู้ เป็นต้น

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองโดยไม่จาเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น
บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่อง
ทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้เหมาะกับ
บุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(Self Development) โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทางานสูง (Talented

(Self Learning)

People)
๑๓. การเป็นวิทยากรภายใน

(Internal Trainer)

๑๔. การดูงานนอกสถานที่

(Site Visit)

๑๕. การให้ข้อมูลป้อนกลับ

(Feedback)

๑๖. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน
โดยมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์การทาหน้าที่จดั
อบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร ช่วยให้บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
วิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายในองค์การ วิธีนี้เหมาะ
สาหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความชานาญในงานเป็นอย่างมาก เช่น หัวหน้า
งาน หรือผู้บริหาร

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best
Practice) ในเรื่องที่ต้องการดูงาน
เพื่อให้บุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ อัน
นาไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป
เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการทางาน

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การได้เห็น
รูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้เรื่อง
ใหม่ ๆ ที่ดีจากองค์การภายนอก มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดับ
ผู้จัดการขึ้นไป

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญที่

เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทางานหรือเรื่อง
ทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ
คือ
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell)
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen)
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving)
เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคลากรที่
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(Counterpart)

๑๗. การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/
คู่เปรียบเทียบ

(Benchmarking)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ
ฝึกงานภายนอกสถานที่หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด
เน้นการนาตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอื่นที่เป็น
ตัวอย่าง (Best Practice) มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือ
ระบบงานปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นจูงใจ
บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ
หน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น

มีศักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จากัด เพื่อให้นาความรู้ที่ได้รับ
จากผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ ใน
องค์กรต่อไป
เพื่อหาวิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ดีที่สดุ หรือได้เทียบเท่า หรือ
ดีกว่า เหมาะกับบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มี
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให้เป็นไปตาม
หรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือภายนอก
หน่วยงานและองค์การ

Best Practice
๑๘. การประชุม/ สัมมนา

(Meeting/ Seminar)

๑๙. การให้ทุนการศึกษา

(Scholarship)

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลีย่ นมุมมอง
ที่หลากหลาย ผู้นาการประชุม/
สัมมนาจึงมีบทบาทสาคัญมากในการ
กระตุ้นจูงใจให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม/
สัมมนานาเสนอความคิดเห็นร่วมกัน

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากผู้อื่นทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เป็นการเรียนรู้จากการรับฟัง
แนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดมความ
คิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจาก
อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่
ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการทางานหรือ
เวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจาก
องค์การ

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทางานปกติ หรือนอกเวลา
ทางานในการศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดย
ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานปัจจุบัน
ของบุคลากร หรือการทางานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์
ต่อการเลื่อนระดับหรือตาแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

/หลักสูตร...

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา งบประมาณในการดาเนินการ
พัฒนา และการติดตามประเมินผล
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หลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรขอองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า แต่ละตาแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓.๑) หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓.๒) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓.๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓.๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
๓.๕) หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
๓.๖) ส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๓.๗) ส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๓.๘) การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๓.๙) พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๓.๑๐) จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
๔.๑) เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
๔.๒) มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
๔.๓) การวางแผน การบริหาร การประสานงาน และการจูงใจ
๔.๔) การบริหารจัดการงานทั่วไป
๔.๕) การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
๔.๖) เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๕.๑) การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๕.๒) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๖) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๖.๑) ศิลปะการทางานร่วมกับผู้อื่น
๖.๒) การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
๖.๓) ศิลปะการพูด การสื่อสาร
๖.๔) การทางานเป็นทีม
๖.๕) ทักษะการเข้าสังคม การวางตัว เพื่อเสริมภาพลักษณ์
๖.๖) เทคนิคการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
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หมายเหตุ: ๑. หลักสูตรต่างๆให้รวมถึงหลักสูตรี่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นและมี
เนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล โครงการ
เดียวกันได้
ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๑. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๒. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๓. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๕. พัฒนาระบบปะเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๖. วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
๗. พัฒนาการกระจายอานาจ
๘. พัฒนาระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
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ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
๑. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ ผู้ปฏิบัติงาน
๑) ระบุเป้าหมายการพัฒนาและกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
๒) ระบุความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ต้องการพัฒนา
๓) ปรึกษาผู้ บั งคับ บั ญ ชาระดับ ต้น หรือพี่ เลี้ ยง เพื่อ หาข้อตกลงร่ว มเกี่ยวกับ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์และกิจกรรมการพัฒนา
๔) ประสานงานกับ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยฝึ กอบรม เพื่อกาหนดระยะเวลา/
กิจกรรมการพัฒนาตามแผนที่กาหนดไว้
๕) ดาเนินการพัฒนาตามแผน
๖) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประเมินผลการพัฒนาและติดตามผลการปฏิบัติงาน
๑.๒ ผู้บังคับบัญชา
๑) ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและช่วยระบุถึงจุดแข็งและเรื่อง
ที่ควรปรับปรุง
๒) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
๓) ประเมินหาความจาเป็นในการพัฒนา ช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาในการวางแผนและดาเนิน
กิจกรรมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้
๔) ให้คาปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติในเรื่องการพัฒนา
๕) พิจารณาว่ากิจกรรมต่างๆสนับสนุนเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรหรือไม่
๖) ประเมินผลการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน
๒. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๒.๑ การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๒) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ กาหนดเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาบุคลากร
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๓) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นในการพัฒนา โดยการวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ ล ะคน สมควรต้ องได้ รั บ การพั ฒ นาด้ านใดบ้ าง จึงจะปฏิ บั ติ งานได้ส าเร็จอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
๔) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๕) จั ด ท าร่ า งแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล สุ ม เส้ า และส่ ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างแผนพัฒนาบุคลากร
๖) จัดส่งร่างแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดอุดรธานี ให้ความเห็นชอบพร้อมแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๗) ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า

๒.๒ การดาเนินการพัฒนา
๑) การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้อ งได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒ นาได้ห ลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ ความรู้ การสับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เป็นต้น
๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒ นาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการเอง
๒.๓ การติดตามและการประเมินผล
จั ด ให้ มี ร ะบบตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลส าเร็ จ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
การติด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาบุ คลากร คณะกรรมการจัด ท าแผนการพั ฒ นา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ได้ปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
๑) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒ นาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
๒) ติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
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๓. แผนพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาบุคลากร กาหนดให้บุคลากรแต่ละตาแหน่งได้รับการฝึกอบรมใน ๑ ปีงบประมาณ คน
ละ ๑ หลักสูตรเป็นอย่างน้อย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ดาเนินงานตามภารกิจ อานาจหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่ง ภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔๒๕๖๖) ของแผนพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้าแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๖) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว
โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสุ มเส้ า จึ งได้ จัดท าแผนงาน/โครงการ ครอบคลุ มตามหลั กสู ตร
ความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบั ติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิ ดชอบ หลั กสูตรความรู้
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ ง หลั กสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ ในส่วนที่ ๕
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แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอสุมเส้า จังหวัดอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
โครงการ/กิจกรรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
วิธีการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางานของ
ผู้บริหาร

เป้าหมาย
งบประมาณ
ระดับ
จานวน
ทุกระดับ เท่ากับจานวนของ เป็นไปตาม
พนักงานส่วน
รายจ่ายของ
ตาบล และ
แต่ละหลักสูตร
พนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง
ต้น-กลาง
พนักงานส่วน
เป็นไปตาม
ตาบลสายงาน
รายจ่ายของ
ผู้บริหารทุกคน แต่ละหลักสูตร

๑. การปฐมนิเทศ

๑.๑ โครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน บทบาท หน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย

๒. การฝึกอบรม

๒.๑ โครงการฝึกอบรมใน
สายงานผู้บริหารตาม
แผนการดาเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
๒.๓ โครงการฝึกอบรม
สายงานผู้ปฏิบัติตาม
แผนการดาเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
๒.๓ โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ

ปง./ชง.
ปก./ชก.

พนักงานส่วน
ตาบลสายงาน
ผู้ปฏิบัติทุกคน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

เพื่อปลูกฝั่งพัฒนาบุคลากร
ของ อบต. ให้มีความรู้คู่

ทุกระดับ

ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาฯ

ตามข้อบัญญัติ
อบต.สุมเส้า

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานดาเนินการ

ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ - หน่วยงานภายนอก
ได้รับการบรรจุใหม่มีความรู้ - ส่วนราชการอื่น
ความเข้าใจและปฏิบัติงานใน - สานักงานปลัด
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าราชการสายงานผู้บริหารมี
ความรู้และวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก
ข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติ
- สถาบันพัฒนา
มีความรู้ความเข้าใจในการ
บุคลากรท้องถิ่น
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ สานักงานปลัด
ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้ง
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แผนงาน/โครงการ
และกฎหมายเบื้องต้น

วัตถุประสงค์
คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน

๓. การศึกษา
หรือดูงาน

๓.๑ โครงการศึกษาดูงาน เพื่อนาความรู้ที่ได้มา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๔. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ
การสัมมนา

๔.๑ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
สานักงานปลัด
๔.๒ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
สังกัดกองคลัง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

๔.๓ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองช่าง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ระดับ
จานวน
พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง
รวมทั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล ตามข้อบัญญัติ
ลูกจ้างประจาและ อบต.สุมเส้า
พนักงานจ้างทุกคน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานดาเนินการ

ผู้บริหารท้องถิ่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและ สานักงานปลัด
พนักงานจ้างทุกคน ได้รับ
วิสัยทัศน์ใหม่และนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสังกัดสานักงานปลัด ทุกส่วนราชการและ
มีความรู้ ความเข้าใจในการ หน่วยงานที่ดาเนินการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล เป็นไปตาม
ลูกจ้างประจา และ รายจ่ายของแต่
พนักงานจ้างในสังกัด ละหลักสูตร
สานักงานปลัด
ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล เป็นไปตาม
ลูกจ้างประจา และ รายจ่ายของแต่
พนักงานจ้างในสังกัด ละหลักสูตร
กองคลัง

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

บุคลากรสังกัดกองคลัง
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ดาเนินการ

ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล เป็นไปตาม
ลูกจ้างประจา และ รายจ่ายของแต่
พนักงานจ้างในสังกัด ละหลักสูตร
กองช่าง

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

บุคลากรสังกัดกองช่าง
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
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แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ระดับ
จานวน

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานดาเนินการ

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ดาเนินการ

๔.๔ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล เป็นไปตาม
ลูกจ้างประจา และ รายจ่ายของแต่
พนักงานจ้างในสังกัด ละหลักสูตร
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

บุคลากรสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

๔.๕ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองสวัสดิการสังคม
๔.๖ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
๔.๗ โครงการประชุม
ประจาเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล เป็นไปตาม
ลูกจ้างประจา และ รายจ่ายของแต่
พนักงานจ้างในสังกัด ละหลักสูตร
กองสวัสดิการสังคม
ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล เป็นไปตาม
ลูกจ้างประจา และ รายจ่ายของแต่
พนักงานจ้างในสังกัด ละหลักสูตร
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคน

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

บุคลากรสังกัดกองสวัสดิการ ทุกส่วนราชการและ
สังคม มีความรู้ ความเข้าใจใน หน่วยงานที่ดาเนินการ
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

บุคลากรสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

สามารถวางแนวทางการ
- สานักงานปลัด
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ - กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาฯ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อซักซ้อม ทบทวนและวาง
แนวทางการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
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แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

๕. การสอนงาน
การให้คาปรึกษา
หรือวิธีการอื่น

๕.๑ โครงการสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท

เพื่อยกระดับความรู้ของ
บุคลากร

๕.๒ โครงการอื่นๆ ที่สา
มารกาหนดได้ภายหลัง
ตามความจาเป็นและ
สถานการณ์

เพื่อรองรับนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย

เป้าหมาย
ระดับ
จานวน
ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคน

งบประมาณ

ทุกระดับ พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคน

-

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานดาเนินการ

สามารถนาความรู้ที่ได้รับมา - สานักงานปลัด
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง - กองคลัง
ถูกต้อง เหมาะสมกับตาแหน่ง - กองช่าง
- กองการศึกษาฯ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณสุขฯ
-

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอสุมเส้า จังหวัดอุดรธานี
๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
ลาดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
๑

หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของนายก อบต.
ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
๑
๑
๑
/
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๒

๓

๔

๕

๗

หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของรองนายก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของเลขานุการ
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง นากยก อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึน้
หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รอง
เพื่อพัฒนาระบบการทางานของประธานสภา/
ประธานสภา อบต. หรือหลักสูตร รองประธานสภา ให้มีทักษะ ความรู้ และเข้าใจ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการทางานงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา
เพื่อพัฒนาระบบการทางานของสมาชิกสภา
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การทางานงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา เพื่อพัฒนาระบบการทางานของเลขานุการสภา
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ทางานงานมากยิ่งขึ้น

รองนายก อบต. ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๒

๒

๒

/

เลขานุการนายก อบต.
ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี
ประธานสภา หรือ
รองประธานสภา ได้รับ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
สมาชิกสภา อบต. ได้รบั
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

๒

๒

๒

/

๓๖

๓๖

๓๖

/

๑

๑

๑

/

เลขานุการสภา อบต.
ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ลาดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
๑

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต. หรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของปลัด อบต.
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ
ปลัด อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
๑
๑
๑
/
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๒

หลักสูตรเกี่ยวกับรองปลัด อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหาร
งานทัว่ ไป หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหาร
งานคลัง หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหาร
งานช่าง หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหาร
การศึกษา หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔

๕

๖

๗

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของรองปลัด อบต.
ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของนักบริหาร
งานทัว่ ไป ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของนักบริหาร
งานคลัง ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของนักบริหาร
งานช่าง ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของนักบริหาร
การศึกษาให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

รองปลัด อบต. ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักบริหารงานทั่วไป
ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี
นักบริหารงานคลัง ได้รับ
การฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี
นักบริหารงานช่าง ได้รบั
การฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี
นักบริหารการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี
นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคมได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
๑
๑
๑
/

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

๒

๒

๒

/

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/
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๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหาร
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของนักบริหาร
งานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่ งานสาธารณสุขให้มีทักษะ ความรู้และความ
เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
นโยบายและแผน หรือหลักสูตร การปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
แผน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
เกษตร หรือหลักสูตรอื่นที่
การปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร
เกี่ยวข้อง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของนิติกร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น

การดาเนินการ
นักบริหารการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
๑
๑
๑
/

นักทรัพยากรบุคคล
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้รับฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี
นักวิชาการเกษตร
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

นิติกร ได้รับฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นักพัฒนาชุมชน
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/
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๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน
และบัญชี หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
ศึกษา หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
การดาเนินการ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
๑
๑
๑
/
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักวิชาการศึกษา
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๔

๔

๔

/

นักวิชาการได้รับ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เจ้าพนักงานประปา
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
ธุรการ หรือหลักสูตรอื่น
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น
๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของนักวิชาการ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน้
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ประปาหรือหลักสูตรอื่นที่
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานประปา ให้สามารถ
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เกี่ยวข้อง
๒๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒๑ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
พัสดุ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างสารวจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างไฟฟ้า
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๕ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานครู
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน้
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพัสดุ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของนายช่างโยธา ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน้
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของนายช่างสารวจ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของนายช่างไฟฟ้า ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน้
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานครู ให้สามารถ

การดาเนินการ

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นายช่างโยธา
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นายช่างสารวจ
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นายช่างไฟฟ้า
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานครู
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๙

๙

๙

/
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ลาดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๒๖ หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจา
หรือพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่ง
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๗ หลักสูตรการเสริมสร้างและ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๘ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี

๒๙ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท

วัตถุประสงค์
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน้
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาหรือพนักงาน
จ้างแต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและสามารถนา
ความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น

การดาเนินการ

ลูกจ้างประจาหรือ
พนักงานจ้างแต่ละ
ตาแหน่ง ได้รบั ฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล
แต่ละตาแหน่ง ได้รับ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง โดย
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เพื่อขอรับทุนการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พนักงานส่วนตาบล
ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและสามารถนา
ลูกจ้างประจา และ
ความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น
พนักงานจ้าง โดย
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เพื่อขอรับทุนการศึกษา

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
๖๖

๖๖

๖๖

/

/

บรรจุใหม่

บรรจุใหม่

บรรจุใหม่

/

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/
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ลาดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๓๐ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติ
เพื่อปลูกฝัง พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในการ
ปฏิบัติงาน

ศักยภาพองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสุมเส้า

๓๑ โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมและกฎหมายเบื้องต้น

การดาเนินการ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
/

๑๒๑

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอสุมเส้า จังหวัดอุดรธานี

๑๒๑

๑๒๑

/
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แผนงาน/โครงการ
๑. ประชุมเดือนผู้บริหาร/พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลสุมเส้า
๒. ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตา
การดาเนินงานทุกสัปดาห์
๓. สนับสนุนให้บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าอบรม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาในหน้าที่
๔. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าทีห่ รืองาน
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
๕. กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้บุคลากรที่
เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ สรุป
ความสาคัญเสนอผู้บงั คับบัญชาตามลาดับ
และสรุปกาหนดให้บุคลากรทุกคนได้
รับทราบร่วมกัน
๖. ประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตร
๗. ส่งเสริมบุคลากรได้ศึกษาเพิ่มคุณวุฒิ
หลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท

งบประมาณ

ต.ค.

พ.ย.

แผนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ส่วนที่ ๕
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ

เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก
คนทุกตาแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา
๓ ปี

การพัฒนาด้านบุคลากร
๑.ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษา
ต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทางานตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน

ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ
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ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ

เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
ทุกคนทุกตาแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓
ปี

การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒.การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

ดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ

40

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
ทุกคนทุกตาแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓
ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านอื่น ๆ
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทางาน
และสถานที่บริการ
ประชาชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ดีเด่นเป็นประจาทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น
การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น
มาตรการดาเนินการทางวินัย
๑. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓
ครั้ง ยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือ ระเบียบกาหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง
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ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสุ ม เส้ า จั ด สรร
งบประมาณซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยคานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า เพื่อให้
การดาเนิ น การพั ฒ นาบุ คลากรขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลสุ มเส้ า เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
๑. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ลา
งบประมาณ
หลักสูตร
ดับ
(๒๕๖๔-๒๕๖๖)
๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมกาหนด
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รองประธานสภา
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕ หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา อบต. หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ลา
งบประมาณ
สายงาน
หลักสูตร
ดับ
(๒๕๖๔-๒๕๖๖)
๑ บริหารท้องถิ่น
นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ท้องถิ่น หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
๒ บริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป หรือ หลักสูตรอื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
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ลา
ดับ

สายงาน

หลักสูตร

๓

บริหารงานคลัง

นักบริหารงานคลัง หรือ หลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๔

บริหารงานช่าง

นักบริหารงานช่าง หรือ หลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๕

บริหารงานการศึกษา

งบประมาณ
(๒๕๖๔-๒๕๖๖)
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด

นักบริหารการศึกษา หรือ หลักสูตรอื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
๖ บริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขหรือ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
๗ บริหารงานสวัสิการ
นักบริหารงานสวัสิการสังคมหรือ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
สังคม
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
๘ การเจ้าหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคล หรือ หลักสูตรอื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
๙ วิเคราะห์นโยบายและ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
แผน
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
๑๐ วิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร หรือ หลักสูตรอื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
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ลา
ดับ

สายงาน

หลักสูตร
ที่เกี่ยวข้อง

๑๑ นิติกร

นิติกร หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๒ พัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชน หรือ หลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๑๓ วิชาการเงินและบัญชี

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

งบประมาณ
(๒๕๖๔-๒๕๖๖)
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด

นักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตร ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา หรือ หลักสูตรอื่น
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
นักวิชาการจัดเก็บ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ หรือ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายได้
หลักสูตรอื่น
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ หรือ หลักสูตรอื่น
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
ปฏิบัติงานป้องกันและ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย หรือ หลักสูตรอื่นที่
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
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ลา
สายงาน
ดับ
๑๘ ปฏิบัติงานธุรการ

๑๙ ปฏิบัติงานประปา

๒๐ ปฏิบัติงานพัสดุ

๒๑ ปฏิบัติงานพัสดุ

หลักสูตร
เจ้าพนักงานธุรการ หรือ หลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(๒๕๖๔-๒๕๖๖)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด

เจ้าพนักงานประปา หรือ หลักสูตรอื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
เจ้าพนักงานพัสดุ หรือ หลักสูตรอื่น
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
เจ้าพนักงานพัสดุ หรือ หลักสูตรอื่น
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด

๒๒ ปฏิบัติงานช่างโยธา

นายช่างโยธา หรือ หลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๒๓ ปฏิบัติงานช่างสารวจ

นายช่างสารวจ หรือ หลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๒๔ ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

นายช่างไฟฟ้า หรือ หลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๒๕ สายงานสอน

หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานครู หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
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ลา
ดับ

๒๖ -

๒๗ -

๒๘ ๒๙ ๓๐ -

๓๑ -

สายงาน

งบประมาณ
(๒๕๖๔-๒๕๖๖)
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจาหรือ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
พนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งหลักสูตร รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนา
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
พนักงานส่วนตาบล หรือหลักสูตรอื่นที่ รายจ่ายประจาปี หรือตามที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
กาหนด
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ระดับปริญญาตรี
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ระดับปริญญาโท
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตาบลสุม
เสา
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
และกฎหมายเบื้องต้น
หลักสูตร

ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้ ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒ นาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ได้รับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
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๑.๑) การใช้แบบสอบถามก่อน-หลัง ได้รับการพัฒนา และแบบติดตามประเมินผลภายหลังจาก
การได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
๑.๒) กาหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน ๗ วัน นับแต่วัน
กลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๑.๓) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ
๖ เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา
๑.๔) นาผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินผล ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการกาหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสม และความต้องการของบุคลากรในสังกัด
๑.๕) ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสุมเส้า ประกอบด้วย
(๑) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
กรรมการ
(๓) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
กรรมการ
(๔) หัวหน้าสานักปลัด
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาบุคลากร กาหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผล
การติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้าทราบ
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ภาคผนวก
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ส่วนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
*******************
๑.องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้ มีคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลสุมเส้าประกอบด้วย
๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่นายกคัดเลือกเป็น
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๓. หัวหน้าส่วนทุกส่วน
กรรมการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กาหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอ
ผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บทสรุป
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลสุ ม เส้ า
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการ
ถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบาง
ประการที่ไม่มีความจาเป็น อาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่น ให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)
…………………………….
ตามที่องค์การบริห ารส่ วนตาบลสุมเส้า ได้จัดทาแผนพัฒ นาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และเพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล จึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสุมเส้า และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง
ดังนั้น องค์การบริห ารส่วนตาบลสุ มเส้า จึงขอประกาศใช้แผนพัฒ นาบุคลากร ( พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ )
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นางทวินตรา ทรงคาศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
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คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
ที่ ๕๖๖ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
********************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
ได้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๑๑ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล และเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จึงขอแต่งตั้งคณะทางานดังนี้
๑. นางทวินตรา ทรงคาศรี
นายก อบต.
เป็นประธานคณะกรรมการ
๒. นายไพบูลย์ เถื่อนโทสาร รองนายกฯ
เป็นกรรมการ
๓. นายคาดี
ชาวกล้า
รองนายกฯผช.นักทรัพฯ..............................ผู
เป็นกรรมการ ้พิมพ์
๔. นายบุญญา ไชยนาพันธ์ ปลัด อบต. หัวหน้าสานักปลั
เป็ดน........................ผู
กรรมการ
้ร่าง/ตรวจ
๕. นางสาวจิรพร พุทธาผา
หัวหน้าส่วนการคลัง เป็นกรรมการ
๖. นายโกศล
สมบูรณ์
นายช่างโยธารองปลัดฯ..................................ผู
เป็นกรรมการ ้ตรวจ
๗. นางลักษณาวดี สิงคลีประภา หัวหน้าสานัปลั
กงานปลั
ด เป็นกรรมการ ้ตรวจ
ดฯ........................................ผู
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ให้คณะทางานมีหน้าที่พิจารณากาหนดแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
)
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ กฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
…………………………….
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้
กาหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหาร
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ส่ ว นต าบลซึ่ งได้ ป ระมวลขึ้ น จากข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ของ ข้าราชการ/พนั ก งาน/ลู กจ้ างในองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลสุ ม เส้ า ได้ถือปฏิ บั ติเป็ น
เครื่องมือกากับความประพฤติ ได้แก่
๑.พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ใน ศี ลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๒.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ ตรวจสอบ
๓.พึงบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่ตรี
ไม่ยึดประโยชน์ ของประชาชนเป็นหลัก
๔.พึงบริการประชาชนด้วยผลลัพธ์อย่างคุ้มค่า
๕.พึงบริการประชาชนด้วยทักษะความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเอง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จึงขอประกาศใช้มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง
๕ ประการ
เป็นมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมที่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
สุมเส้า
ต้องถือปฏิบัติต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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แบบสารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอสุมเส้า จังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่จะได้นาผลจาการสารวจไปจัดทาแผน
ฝึกอบรมประจาปีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.๑ ชื่อ- นามสกุล......................................................... ตาแหน่ง........................................................
หน่วยงาน................................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน....................................................
อายุ............... ปี อายุราชการ................ ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด...........................................
๑.๒

สถานภาพการรับราชการ
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( ) พนักงานส่วนตาบล
( ) พนักงานจ้างตามภารกิจ

( ) ลูกจ้างประจา
( ) พนักงานจ้างทั่วไป

๑.๓

สถานภาพการปฏิบัติงาน
( ) ผู้ปฏิบัติงาน
( ) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
( ) ผู้อานวยการกอง/สานักหรือเทียบเท่า
( ) อื่นๆ...........................................................................................

๑.๔

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
( ) งานบริหาร

๑.๕

( ) งานวิชาการ

( ) งานสนับสนุน

( ) งานบริการ

ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
๑. .......................................................................................................................................... ....
๒. ......................................................................................................................... .....................
๓. ......................................................................................................................... .....................
๔. ..............................................................................................................................................
๕. ......................................................................................................................... .....................
๖. ..............................................................................................................................................
๗. ......................................................................................................................... ......................
๘. ............................................................................................................................. ..................
๙. ...............................................................................................................................................
๑๐. ......................................................................................................................... ....................

ตอนที่ ๒ ความต้องการในการฝึกอบรม
๒.๑ ท่านต้องการพัฒนางานของท่านในเรื่องใดบ้าง (ตัวอย่าง เช่น ทักษะเฉพาะตาแหน่ง /ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์/ ทักษะทางด้านการใช้ภาษา/ การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น)
ลาดับ ความรู้หรือทักษะความชานาญ หลักสูตรที่ใช้อบรมเพื่อการพัฒนา
ระดับความรีบเร่ง
ที่สามารถพัฒนาด้วยการอบรม
รอได้ ปาน
มาก
กลาง
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๒.๒ ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
...................................................................................................................................................................
๒.๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................................................ ........
ตอนที่ ๓ การส่งแบบสารวจคืนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อนึ่งขอให้ท่านได้ตอบแบบสารวจแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าว ภายใน 30 สิงหาคม ๒๕60
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง

ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

แบบสารวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน(สาหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอสุมเส้า จังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่จะได้นาผลจาการสารวจไปจัดทาแผน
ฝึกอบรมประจาปีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
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ชื่อกอง/ส่วน................................................................................................................. ................
ผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่อ..........................................นามสกุล ..................................................
ตาแหน่ง.......................................................... ระดับ..............................
ตอนที่ ๒ สภาพปัญหา/ข้อเสนอแนะ
๑. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านในด้านใดบ้าง
๑.๑ ....................................................................................................................... .....
๑.๒ ............................................................................................................................
๑.๓ ........................................................................................................................ .....
๑.๔ ..............................................................................................................................
๑.๕ ........................................................................................................................ ......
๒. การทางานของท่านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง
๒.๑ .............................................................................................................................
๒.๒ ........................................................................................................................ ......
๒.๓ ..............................................................................................................................
๒.๔ ..............................................................................................................................
๒.๕ ..............................................................................................................................
๓. มีอะไรบ้าง ที่ท่านอยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทาได้ ซึ่งปัจจุบันยังทาไม่ได้
๓.๑ .............................................................................................................................
๓.๒ ........................................................................................................................ .....
๓.๓ ............................................................................................................................
๓.๔ ........................................................................................................................ .....
๓.๕ ..............................................................................................................................
๔. ท่านเคยฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในเรื่องใดแล้วบ้าง
๔.๑ .............................................................................................................................
๔.๒ ........................................................................................................................ ......
๔.๓ ..............................................................................................................................
๔.๔ ........................................................................................................................ .......
๔.๕ ..............................................................................................................................
-๒๕. ท่านคิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ต้องการให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง
๕.๑ ........................................................................................................................ ..............
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๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

........................................................................................................................ ...................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................ ..............
..........................................................................................................................................

๖. ในบรรดาหัวข้อเหล่านี้ท่านเห็นว่า เรื่องใดบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมากที่สุด ให้ใส่เครื่องหมาย
ในช่องให้ใส่เครื่องหมายด้านล่างนี้
หัวข้อ
ใส่เครื่องหมาย
๑. บทบาท – หน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๒. ความรู้ด้านการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๕. ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน
๖. การบริหารงานบุคคลสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
๗. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๘. วินัยแบบสร้างสรรค์
๙. เทคนิคการออกหนังสือเตือน และคาเตือน
๑๐. มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ตอนที่ ๓ การส่งแบบสารวจคืนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อนึ่งขอให้ท่านได้ตอบแบบสารวจแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าว ภายใน 30 สิงหาคม ๒๕60
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง
ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564 – 2566)
ครั้งที่ 1/ 2563
วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
นางทวินตรา ทรงคาศรี
นายบุญญา ไชยนาพันธ์
นางลักษณาวดี สิงคลีประภา
นางสาวจิรพร พุทธาผา
นายภาณภูมิ เกษีสังข์
นายวีรยุทธ แก้วคา
จ่าสิบเอกธนาธิป ไทยภักดี

ตาแหน่ง
นายก อบต.สุมเส้า
เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.สุมเส้า
ผู้อานวยการคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักพัฒนาชุมชน
หัวหน้าสานักปลัด

ลายมือชื่อ
ทวินตรา ทรงคาศรี
บุญญา ไชยนาพันธ์
ลักษณาวดี สิงคลีประภา
จิรพร พุทธาผา
ภาณภูมิ เกษีสังข์
วีรยุทธ แก้วคา
จ.ส.อ.ธนาธิป ไทยภักดี

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นางทวินตรา ทรงคาศรี
จากนั้นได้แจ้ง
นายก อบต.
จังหวัด

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
นายบุญญา ไชยนาพันธ์

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุม
ให้ที่ประชุมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงาน
ส่วนตาบล
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไม่ม-ี
เรื่อง เสนอพิจารณาการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี
(2564 – 2566)
ให้ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564 –
2566)

หมายเหตุ
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ปลัด อบต.

ที่ประชุม
นายบุญญา ไชยนาพันธ์
ปลัด อบต.

โดยถือปีที่จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี จัดทาแผนเพื่อพัฒนาบุคล
กรของ
องค์การบริห ารส่ วนตาบลให้ มีประสิทธิภ าพในการทางานใน
ด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- รับทราบ
- เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมอบหมาย
ให้ ผู้ ช่ ว ยนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลไปด าเนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด อุ ด รธานี เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
องค์การบริห ารส่ วนตาบล ส่ว นที่ 3 การพัฒ นาพนักงานส่ ว น
ตาบล ให้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564 – 2566)

นางลักษณาวดี สิงคลีประภา
ดาเนินการ
รองปลัด อบต.

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ให้

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

- คณะกรรมการจั ด ท าแผนการพั ฒ นาส่ ว นต าบล
เพื่อให้
การด าเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อ ยให้ แต่ งตั้ ง
กรรมการประกอบด้วย
1. นายก อบต.สุมเส้า
2. ปลัด อบต.
3. รองปลัด อบต.สุมเส้า
4. ผู้อานวยการคลัง
5. ผู้อานวยการกองช่าง

ปลัด อบต.

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒ นาพนักงาน
ส่วนตาบลโดยมี นายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ
เป็นคณะกรรมการ
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6. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
7. หัวหน้าสานักปลัด เพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ และพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง
- รับทราบ
ขอให้ เจ้ า ห น้ าที่ ด าเนิ นการจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564 – 2566)

ที่ประชุม
นางทวินตรา ทรงคาศรี
นายก อบต.
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4
นางทวินตรา ทรงคาศรี
นายก อบต.

เรื่องอื่น ๆ
ขอให้พนักงานส่วนตาบลได้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม
กฎระเบียบ
โดยยึด หลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้
และผู้ เข้าร่ว มประชุมท่ านใดจะเสนอ หรือ
สอบถามสิ่ งใดบ้ างขอเชิญ คะ หากไม่ มีใครสอบถาม
ดิฉันขอปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ จ.ส.อ
ผู้บันทึกการประชุม
(ธนาธิป ไทยภักดี)
หัวหน้าสานักปลัด
ลงชื่อ
ผู้ตรวจบันทึกการ
ประชุม
(นางทวินตรา ทรงคาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
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