แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63

องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โทร.0-3270-6121 โทรสาร 0-32๔0-๙๐๒๑
website : www.bangkrok.com

คานา
ตามที่ คณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตาบลจั งหวัด เพชรบุรี ได้ป ระกาศหลั กเกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ได้กาหนดให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลมีการพัฒ นาพนักงาน
ส่วนตาบลก่อนมอบหมายให้ป ฏิบัติห น้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม
คุณธรรม นั้น
เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามประกาศ ก.อบต.จัง หวัด เพชรบุรี เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ องค์การบริหารส่วนตาบล บาง
ครก จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – 2563 ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้พนักงานส่วนตาบลสามารถปฏิบัติราชการในตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนฉบับนี้จะครอบคลุม ถึง บุค ลากรทุก ตาแหน่ง ตาม
แผนอัต ราก าลัง 3 ปี ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 อัน ได้แ ก่ พนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

5

ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

7

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา

9

ส่วนที่ ๕ งบประมาณและรายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล

10

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

13

ภาคผนวก
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ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่
22 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2554 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีการพัฒนาผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้
สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และ
เพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อื่นๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดเพชรบุรีดังกล่ าว
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจั ดทาแผนการพัฒ นาพนักงานส่ ว นตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
นั้น ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จดั ทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวดที่ ๑๒ การ
บริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ข้อ ๒๖๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องพัฒนา ๕
ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ใน
ส่วนของการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล จึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
๑.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของระดับตัวบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
จุดแข็ง S
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.
2. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญกับ มาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ
3. มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในทุก
สายงาน
๔. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอานวยความ
สะดวกเพียงพอ

จุดอ่อน W
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
2. ทางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการ ระเบียบที่ถูกต้องของทางราชการ
3. บุคลากรยังเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบทุกสายงาน
4. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และ
พัฒนางาน
5. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
โอกาส O
ข้อจากัด T
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ 1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา ของงาน
3. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
จุดแข็ง S
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
2. การเดินทางสะดวก
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
5. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาส O
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี
2. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น
4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์

จุดอ่อน W
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี

ข้อจากัด T
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่
น้อง
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ
อบต.
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ

ส่วนที่ ๒

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๑. วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
๑.1 เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
1.2 เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
1.๓ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
1.๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑) ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒) ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
3) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔) ด้านการบริหาร
๕) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๒. เป้าหมายของการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก กาหนดเป้าหมายพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและบุคลากร ให้เข้ารับ
การพัฒนาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 อย่างน้อยในหนึ่งปีงบประมาณบุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่าย
การเมือง พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนา 1 หลักสูตรภายใต้
หลักสูตรหลัก 6 หลักสูตร ดังนี้
2.1 หลักสูตรการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร
2.2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
2.3 หลักสูตรด้านการบริหาร
2.4 หลักสูตรด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรและการบริการประชาชน
2.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.6 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน IT
รวมทั้งผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่กาหนดตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
บางครก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตาบล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้เป็นคนดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลทุกระดับเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้เป็นคนมี
ความรู้คู่ความดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนตาบลทุกระดับ ให้
ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ใน
อนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนตาบล
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลยอมรับใน
ผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๓

หลักสูตรการพัฒนา
๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
1.1 หลักสูตรการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ เป็นต้น
1.2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๑. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น
2. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
3. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
4. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง
5. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
7. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
8. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป
9. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้
10. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
๑๑. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ
๑๒. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๓. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๕. หลักสูตรสาหรับตาแหน่งลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
1.3 หลักสูตรด้านการบริหาร
๑. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่
๒. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
1.4 หลักสูตรด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรและการบริการประชาชน
1. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
2. การพัฒนาคุณภาพด้านบุคคลในการให้บริการ
1.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
1.6 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน IT
1. การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านตามตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก อาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมยังหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่สอดคล้องตาม

หลักสูตรต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้ศักยภาพด้านบุคคลและงบประมาณที่มี

ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก กาหนดวิธีการพัฒนาตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา รวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๒. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก นอกจากมีวิธีการ
ดาเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว ยังได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการพัฒนาไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการ โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่งพนักงานส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางครก
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63
๔. โครงการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ได้จัดทาแผนงานโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรที่กาหนด ได้แก่
4.1 โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร
4.2 โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่
4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่และการบริหารผล
การปฏิบัติงาน
4.4 โครงการ-พัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ของบุคคลและคุณภาพในการให้บริการ
4.5 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ
4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน IT
4.7 โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่
4.๘ การถ่ายทอดความรู้ผ่านที่ประชุมส่วนราชการประจาเดือน
โดยรายละเอียดของแผนงานโครงการต่างๆ จะปรากฏในส่วนที่ ๕

ส่วนที่ 5 งบประมาณและรายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมา
ระยะเวลา
อบต. หน่วยงาน วิธีการพัฒนา
ย
ดาเนินการ
อื่น
ทุกตาแหน่ง
ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ๒๕61 – ๒๕63


ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการแก่
บุคลากร
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาพัฒนา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
แนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ ตาม
ได้แก่
ตาแหน่งที่
- หลักสูตรผู้บริหาร
เปิดอบรม
- หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
- หลักสูตรนักบริหารงานช่าง
- หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
- หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป
- หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
- หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ

2



ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

๒๕61 – ๒๕63

งบประมา
ณ

หมายเหตุ

15๐,๐๐๐ ทุกตาแหน่ง

๑50,0๐๐ เฉพาะ
ตาแหน่ง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
- หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
- หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- หลักสูตรสาหรับตาแหน่ง ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง
- และอื่นๆ

หน่วยดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมา
อบต. หน่วยงาน วิธีการพัฒนา
ย
อื่น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมา
ณ

หมายเหตุ

หน่วยดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมา
ระยะเวลา
อบต. หน่วยงาน วิธีการพัฒนา
ย
ดาเนินการ
อื่น
ทุกตาแหน่ง 
ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ๒๕61 – ๒๕63


ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารตาม
หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
- จัดอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการบริหาร
ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่แก่บุคลาการ อบต.
และพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ของบุคคลและคุณภาพ ทุกตาแหน่ง 
ในการให้บริการ
- จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรของ อบต. เช่น จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ฯลฯ
- จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตาม ทุกตาแหน่ง 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการแก่บุคลากรของ อบต.
พร้อมทั้งส่งเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร จัดทาโครงการ
เสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร ตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก โครงการ
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน IT
ทุกตาแหน่ง 

4

5

6



งบประมา
ณ

หมายเหตุ

100,๐๐๐ ทุกตาแหน่ง

อบรม/ประชุมสัมมนา/ ๒๕61 – ๒๕63
ศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรม

300,000 ทุกตาแหน่ง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์/
จัดกิจกรรม/
โครงการ

๒๕61 – ๒๕63

6๐,๐๐๐

ทุกตาแหน่ง

ฝึกอบรม/การสอนงาน

๒๕61 – ๒๕63

60,000

ทุกตาแหน่ง

- จัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เช่น พัฒนา
ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การใช้
โปรแกรมเฉพาะด้าน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทั่วไป เป็นต้น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่
- ปฐมนิเทศให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่

๘

การถ่ายทอดความรู้ในการประชุมส่วนราชการ
ประจาเดือน
- ให้มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อนาเสนอความรู้หรือเทคนิค
ในการปฏิบัติงานที่ได้จากการอบรม/สัมมนา โดยให้
บุคลากรที่ได้ไปอบรม/สัมมนาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
บุคลากรผ่านการประชุมส่วนราชการประจาเดือน

หน่วยดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมา
ระยะเวลา
อบต. หน่วยงาน วิธีการพัฒนา
ย
ดาเนินการ
อื่น
ทุกตาแหน่ง 
ปฐมนิเทศ/การสอนงาน/ ๒๕61 – ๒๕63

ที่บรรจุ
ฝึกอบรม
แต่งตั้งใหม่
ทุกตาแหน่ง 

นาเสนอผ่านที่ประชุม
ประจาเดือน/เอกสาร
สรุปผลการฝึกอบรม

๒๕61 – ๒๕63

งบประมา
ณ
60,000

-

หมายเหตุ
ตาแหน่งที่
บรรจุใหม่/
เปลี่ยนสาย
งาน
ทุกตาแหน่ง

ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ได้กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
และบุคลากร ดังนี้
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางครก ประกอบด้วย
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผอ.กองหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกคน
เป็นกรรมการ
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนดาเนินการประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลและบุคลากรโดยภาพรวมปีละ 1 ครั้ง และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากการติดตามและประเมินผลในรูปคณะกรรมการแล้วในการที่มีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลในแต่ละ
ครั้งองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก เป็นผู้ดาเนินการจะทาการประเมินผลการพัฒนาความรู้ในแต่ละครั้งเป็น
๒ ระยะ คือ
ระยะก่อนการดาเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจก่อนได้รับการพัฒนาความรู้
ระยะหลังการดาเนินการ โดยการประเมินจากการใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจหลังจากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ แล้วนามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้ว่ามีผลคะแนน
แตกต่างจากก่อนและหลังอย่างไร
ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายหลังจากกลับจากศึกษาดูงานจะมีการ
ประเมินและสรุปผลสาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของ อบต.ได้
ทราบ เพื่อนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนต่อไป และรายงานให้นายอาเภอ ในฐานะผู้กากับดูแลได้รับทราบต่อไป

