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บทที่ ๑
บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ!และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค!การบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ กําหนดให0องค!การบริหารสวน
ตําบลมีการพัฒนาผู0ได0รับการบรรจุเข0ารับราชการเป5นพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายหน0าที่ให0ปฏิบัติเพื่อให0รู0
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน0าที่ของพนักงานสวนตําบล ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!ทรงเป5นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป5นพนักงานสวนตําบลที่ดี
โดยองค!การบริหารสวนตําบลต0องดําเนินการพัฒนาให0ครบถ0วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาด0านความรู0พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให0ใช0วิธีการฝ@กอบรมใน
ห0องฝ@กอบรม การฝ@กอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได0 หากองค!การบริหารสวนตําบลมีความประสงค!จะ
พัฒนาเพิ่มเติมให0สอดคล0องกับความจําเป5นในการพัฒนาของแตละองค!การบริหารสวนตําบลก็ให0กระทําได0 ทั้งนี้
องค! การบริ ห ารสวนตํ าบลที่ จะดํ าเนิ นการจะต0องใช0 ห ลั กสู ต รที่ คณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบลกํา หนดเป5 น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป5นที่องค!การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม
การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน0าที่ ให0องค!การบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใช0วิธีการ
พัฒนาอื่นๆได0 และอาจกระทําได0โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องค!การบริหารสวนตําบลต0นสังกัด หรือองค!การบริหารสวน
ตําบลต0นสังกัดรวมกับสวนราชการอื่น หรือภาคเอกชนก็ได0 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ!และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค!การบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ กําหนดให0องค!การบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู0 ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะทําให0ปฏิบัติหน0าที่ราชการในตําแหนงนั้นได0อยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาพนั กงานสวนตํ า บลต0 องกํ า หนดตามกรอบของแผนแมบทการพั ฒ นา
พนักงานสวนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยให0กําหนดเป5นแผนการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบลมีระยะเวลา ๓ ปE ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค!การบริหารสวนตําบล นั้น
เพื่อให0สอดคล0องกับแนวทางดังกลาว องค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
จึงได0จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปEงบประมาณ ๒๕61-2563 ขึ้น เพื่อใช0เป5นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ เป5นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู0บริหาร อีกทั้งยัง
เป5นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู0 ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค!การบริหารสวนตําบล
ปราสาทเยอ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได0อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค!และเปLาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
๑) เพื่อให0บุคลากรทุกตําแหนงขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ มีความรู0พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ
๒) เพื่อให0บุคลากรทุกตําแหนงขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ได0รับการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน0าที่รับผิดชอบ
๓) เพื่อให0บุคลากรทุกตําแหนงขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ มีความรู0และเกิดทักษะในด0าน
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง
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๔) เพื่อให0บุคลากรทุกตําแหนงขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ มีความรู0และเกิดทักษะในด0าน
การบริหาร
๕) เพื่อให0บุคลากรทุกตําแหนงขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ เห็นสมควรให0
จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให0มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด0านตางๆ ดังตอไปนี้
๑) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล ให0มีความสอดคล0องกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงาน ที่ดํารงอยูตามกรอบแผนอัตรากําลัง ๓
ปE
๒) ให0บุคลกรขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ต0องได0รับการพัฒนาความรู0 ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางน0อยปEละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ผู0บริหารท0องถิ่นเห็นสมควร
ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู0พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน0าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู0 และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(๔) หลักสูตรด0านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด0านคุณธรรมและจริยธรรม
๓) วิธีการพัฒ นาบุคลากร ให0องค!การบริ หารสวนตําบลปราสาทเยอ เป5นหนวยดําเนินการเองหรื อ
ดําเนินการรวมกับ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ หรือหนวยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได0ตาม
ความจําเป5นและความเหมาะสม ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝ@กอบรม
(๓) การศึกษาหรือดูงาน
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(๕) การสอนงาน การให0คําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
๔) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ต0องจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาบุ คลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัด เจนแนนอนโดยคํ านึงถึงความประหยัดคุ0มคา
เพื่อให0การพัฒนาบุคลากรเป5นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๔.๑ การเตรียมการและการวางแผน
๑) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๒) พิจารณาเหตุผลและความจําเป5นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห!ดูวาผู0ใต0บังคับบัญชาแต
ละคนสมควรต0องได0รับการพัฒนาด0านใดบ0าง จึงจะปฏิบัติงานได0สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได0ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว0
๓) กําหนดประเภทของความจําเป5น ได0แก ด0านความรู0ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด0านความรู0และ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ด0านการบริหาร ด0านคุณสมบัติสวนตัว และด0านคุณธรรมจริยธรรม
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๔.๒ การดําเนินการพัฒนา
๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู0ใต0บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู0บังคับบัญชาได0ข0อมูลที่เป5นประโยชน!ตอ
การพัฒนาผู0ใต0บังคับบัญชา จากการหาความจําเป5นในการพัฒนาแล0ว ผู0บังคับบัญชาควรนําข0อมูลเหลานั้นมา
พิจารณากําหนดกลุมเปLาหมาย และเรื่องที่ผู0ใต0บังคับบัญชาจําเป5นต0องได0รับการพัฒนา ได0แก การคัดเลือกกลุมบุคคล
ที่สมควรจะได0รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให0มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได0
หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การให0ความรู0 การสับเปลี่ยนหน0าที่รับผิดชอบ การฝ@กอบรม การดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป5นต0น
๒) วิ ธีพัฒนาผู0ใต0บั งคั บบั ญชา ผู0บั งคั บบั ญชาสามารถพัฒ นาผู0 ใต0 บังคับ บัญ ชาโดยเลื อกแนว
ทางการพัฒนาได0หลายอยาง โดยอาจจัดทําเป5นโครงการเพื่อดําเนินการเอง หรือเข0ารวมสมทบกับหนวยราชการ
อื่น หรือวาจ0างองค!กรเอกชนที่มีความรู0ความชํานาญเฉพะด0านเป5นผู0ดําเนินการ
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร

เริ่มต,น

๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการ
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเป5น
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเป5น
๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการโดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจ0างเอกชนดําเนินการและ
เลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให0คําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน0าที่รับผิดชอบ - การฝ@กอบรม
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให0มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให0ทราบถึงความสําเร็จ ความรู0ความสามารถ และ
ผลการปฏิบัติงาน

สิ้นสุด
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารส1วนตําบลปราสาทเยอ
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร!ด0านการสร0างระบบการจัดการความรู0และการพัฒนากําลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรู0ในองค!กร
1.2 แผนงานการจั ด ทํ า ระบบแผนและประสานการพั ฒ นาระบบราชการ
หนวยงานตางๆในสังกัด อบต.ปราสาทเยอ
1.3 แผนงานด0านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาระบบราชการ อบต.ปราสาทเยอ
1.5 แผนงานพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการศึ ก ษาตอ ฝ@ ก อบรมทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
ภายใน/ภายนอกหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร!ด0านการฝ@กอบรม
2.1 แผนงานฝ@กอบรมบุคลากรตามความจําเป5น
(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝ@กอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ
(หลักสูตรเฉพาะด0าน)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร!ด0านการสร0างองค!กรแหงการเรียนรู0 (learning Organization)
1.1 แผนงานจั ด การความรู0 เ พื่ อสนั บ สนุ น ประเด็ น ยุ ทธศาสตร! แ ละการ
พัฒนากําลังคน
1.2 แผนงานสร0 า งเครื อ ขายความรวมมื อ ในการพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร!จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรด,านการสร,างระบบการจัดการความรู,และการพัฒนากําลังคน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

1.1 แผนงานด,านพัฒนาความรู,ใน
องคกร
• การดําเนินงานของคณะกรรมการ • จํานวนครั้งการประชุมของ
พัฒนาระบบราชการและ
พนักงานเจ0าหน0าที่ อบต.ปราสาท
ยุทธศาสตร!กําลังคน อบต.
เยอ
ปราสาทเยอ
• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู0เวที
วิชาการข0าราชการรู0ทันการ
• จํานวนครั้งของการจัดเวที
เปลี่ยนแปลง
วิชาการข0าราชการรู0ทันการ
เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ

• จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ
กําหนดแนวทางและการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร!
การพัฒนา อบต.ปราสาท
เยอ
• จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู0วิชาการด0านตางๆ
เป5นประจําทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12
ครั้ง/ปE
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1.2 แผนงานจัดทําระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชาร
หน1วยงานต1างๆ ในสังกัดอบต.
ปราสาทเยอ
• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด

• การหาความจําเป5น (Training
Need) ในการพัฒนาบุคลากร

• การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร

• การจัดระบบฐานข0อมูลบุคลากร
อบต.ปราสาทเยอ

1.3 แผนงานด,านการบริหารงาน
บุคลากร
• มีการแตงตั้ง (ย0าย) ข0าราชการใน
สังกัด

• สวราชการ/หนวยงาน
• หนวยงาน/สวนราชการในสังกัด
สังกัดอบต.ปราสาทเยอ
อบต.ปราสาทเยอจัดทํา
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป5นแนวทาง
ในสังกัด
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ปEงบประมาณ 2558-2560
• ทุกสวนราชการ/หนวยงานมีการ
หาความจําเป5น(Training Need)
• ทุกสวนราชการจัดให0มีการ
และมีเอกสารแสดงขั้นตอนการหา
หาความจําเป5น(Training
ความจําเป5นในการพัฒนาบุคลากร
Need) เบือ้ งต0นในการ
ในสังกัดเพื่อเป5นข0อมูลเบื้องตนใน
พัฒนาบุคลากรและใช0เป5น
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน
ข0อมูลในการจัดทําแผนการ
สังกัด
พัฒนาบุคากรในสังกัด
• มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปE • จัดการประชุมสวน
งบประมาณของทุกสวนราชการ/
ราชการ/หนวยงานจัดทํา
หนวยงาน
แผนการพัฒนาบุคลากร
ปEงบประมาณ 2561• มีแนวทางการประสานการพัฒนา
2563
บุคลากร ประจําปE งบประมาณ
2561-2563
• มีฐานข0อมูลบุคลากรที่เป5นปbจจุบัน • ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
ครอบคลุมทุกสวนราชการ/
จัดทําข0อมูลบุคลากรใน
หนวยงานในสังกัดพื้นที่ อบต.
สังกัดให0เป5นปbจจุบัน
ปราสาทเยอ
ครบถ0วนและสามารถนํามา
ปรับใช0ได0ทันที
• มีการแตงตั้ง (ย0าย) ข0าราชการใน
สังกัดทุกระดับ

• การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข0าราชการใน • มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข0าราชการ
สังกัด
ในสังกัด

• ทุกสวนราชการจัดทําข0อมูล
บุคลากรในสังกัดให0เป5น
ปbจจุบนั ครบถ0วนและ
สามารถนํามาปรับใช0ได0
ทันที
• เลื่อนขั้นเงินเดือน
ข0าราชการทุกระดับใน
สังกัดและให0ข0อคิดเห็น
ประกอบ การแตงตั้ง
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• การดําเนินการทางวินัย

• การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด

• มีการดําเนินการทางวินัย

• มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัดให0ครบทุกอัตราที่วาง

ข0าราชการระดับหัวหน0า
สวนราชการ
• นายกอบต.สามารถ
ดําเนินการทางวินัยสําหรับ
ข0าราชการท0องถิ่นและ
บุคลากรในสังกัด
• ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด
ให0ครบทุกอัตราที่วาง

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต1อ ฝ=กอบรม ทัศนศึกษาดู
งาน ภายใน/ภายนอกหน1วยงาน
• การจัดทําทะเบียนข0อมูล
ข0าราชการศึกษาตอ

• มีการจัดทําทะเบียนข0อมูล
ข0าราชการศึกษาตอ

• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาตอ

• มีข0าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาตอ

• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝ@กอบรมกับ
หนวยงาน

• มีข0าราชการ/บุคลากรที่เข0ารับ
การอบรมดูงานกับหนวยงานใน
ตางประเทศ

• มีการจัดทําข0อมูล
ข0าราชการศึกษาตอ เพื่อ
รวบรวมเป5นข0อมูลในการ
ใช0บุคลากรให0สอดคล0อง
กับความรู0ความสามารถ
(Put the Right man on
the Right job) นําไปสู0
การจัดตั้งธนาคารสมอง
(Think Tank)
• อบต.ปราสาทเยอ
สนับสนุนให0ข0าราชการใน
สังกัดได0ศึกษาตอ
• มีข0าราชการ/บุคลากรที่
เข0ารับการรอรมดูงานกับ
หนวยงานภายใน
ตางประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรด,านการฝ=กอบรม
แผนงาน/โครงการ
2.1 แผนงานฝ=กอบรมบุคลากร
ตามความจําเป?น (หลักสูตรกลาง)

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
• มีการจัดการฝ@กอบรมสัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การให0ความรู0ในลักษณะของ
การจัดลักสูตรตางๆ แก
ข0าราชการและบุคลากรใน
สังกัด จามความจําเป5นและ
เป5นประโยชน!กับหนวยงานโดย
กรมสงเสริมการปกครอง
ท0องถิ่นจัดทําเป5นหลักสูตร
กลาง

รายละเอียดโครงการ
• กรมสงเสริมการปกครอง
ท0องถิ่นจัดทําหลักสูตรกลาง
เพื่อให0ความรู0แกประชาชน
และบุคลากรในสังกัดสวน
ราชการ/หนวยงานตางๆ

2.2 แผนงานฝ=กอบรมบุคลากรใน • มีการจัดการฝ@กอบรม สัมมนา • สวนราชการ/หนวยงานจัดทํา
สังกัดหน1วยงานต1างๆ (หลักสูตร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให0
หลักสูตรเฉพาะด0านเพื่อพัฒนา
เฉพาะด,าน)
ความรู0ในลักษณะของการจัด
บุคลากรในสังกัด เป5นการเพิ่ม
หลักสูตรตางๆ โดยจัดทําเป5น
และพัฒนาศักยภาพในการ
หลักสูตรเฉพาะด0าน เชน ด0าน
ปฏิบัติให0แกบุคลากรในสังกัด
สาธารณสุข ด0านการเกษตร
การพัฒนาชุมชน ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรด,านการสร,างองคกรแห1งการเรียนรู, (Learning)
แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรู,เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ
การพัฒนากําลังคน

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
• มีการทําแผนการจัดการความรู0
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร!

3.2 แผนงานสร,างเครือข1ายความ
ร1วมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
จังหวัด
• โครงการความรวมมือทาง • มีการทําโครงการความรวมมือ
วิชาการระหวางหนวยงาน
ทางวิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.
ตางๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.
ปราสาทเยอ
ปราสาทเยอ

• โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางอบต.
ปราสาทเยอและองค!กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน

• มีการจัดทําโครงการความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานและองค!กรภายนอก
อบต.ปราสาทเยอ

รายละเอียดโครงการ
• จัดให0มีคณะทํางานจัดทํา
ระบบการบริหารความรู0เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร!
การพัฒนาจังหวัด ปE 25612563

• สนับสนุนให0มีการจัดทํา
โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.
ปราสาทเยอ เป5นการแสวงหา
ความรวมมือในการพัฒนา
บุคลากรระหวางหนวยงาน
ตางๆ
• จัดให0มีการจัดทําโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงานและองค!กร
ภายนอก อบต.ปราสาทเยอ
เพื่อเป5นการแสดงความรวมมือ
และสร0างเครือขายการพัฒนา
บุคลากร
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6. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององค!การ
บริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ได0ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง
หลั กเกณฑ!และเงื่ อนไขเกี่ย วกั บการบริห ารงานบุ คคลขององค! การบริห ารสวนตํา บล ลงวัน ที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๔๖ ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
๑) ผู0บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกล0ชิด และให0มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อ
ผานการประเมินผลแล0วถือวาผู0นั้นได0รับการพัฒนาแล0ว
๒) ติด ตามและประเมิ นผลโดยคณะกรรมการตรวจรับ รองมาตรฐานการปฏิบัติ ราชการของ
องค!กรปกครองสวนท0องถิ่น
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บทที่ ๒
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ได0พิจารณาและให0
ความสําคัญบุคลากรในทุกระดับทั้งคณะผู0บริหาร สภาองค!การบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ทั้ง ๔ กอง/
สํานัก และพนักงานจ0างขององค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ เพื่อให0ได0รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง
ทางด0านการปฏิบัติงาน หน0าที่ความรับผิดชอบ ความรู0 และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง การบริหาร
และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
• ฝMายการเมืองและคณะผู,บริหารองคการบริหารส1วนตําบล
ประกอบด0วย
๑. นายกองค!การบริหารสวนตําบล
๒. รองนายกองค!การบริหารสวนตําบล
๓. เลขานุการนายกองค!การบริหารสวนตําบล
• ฝMายกิจการสภา
ประกอบด0วย
๑. ประธานสภาองค!การบริหารสวนตําบล
๒. รองประธานสภาองค!การบริหารสวนตําบล
๓. เลขานุการสภาองค!การบริหารสวนตําบล
๔. สมาชิกสภาองค!การบริหารสวนตําบล
ฝMายประจํา ประกอบดัวย
๑. ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)
๒. รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)
• สํานักงานปลัด
ประกอบด0วย
๑. หัวหน0าสํานักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)
๒. นิติกร
๓. นักวิเคราะห!นโยบายและแผน
๔. นักพัฒนาชุมชน
๕. นักจัดการงานทั่วไป
๖. เจ0าพนักงานธุรการ
• ส1วนการคลัง
ประกอบด0วย
๑. ผู0อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี
๓. นักวิชาการพัสดุ
๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได0
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• ส1วนโยธา
ประกอบด0วย
๑. ผู0อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
๒. นายชางโยธา
• ส1วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประกอบด0วย
๑. หัวหน0าสวนการศึกษา(นักบริหารการศึกษา)
๒. นักวิชาการศึกษา
๓. ครูผู0ดูแลเด็ก
• พนักงานจ,าง
ประกอบด0วย
สํานักงานปลัด อบต. ประกอบด,วย
๑. ผู0ชวยนักวิชาการเกษตร
๒. ผู0ชวยเจ0าพนักงานธุรการ
๓. ผู0ชวยเจ0าพนักงานประชาสัมพันธ!
๔. ผู0ชวยเจ0าพนักงานพัฒนาชุมชน
๕. ผู0ชวยเจ0าพนักงานปLองกันฯ
๖. ยาม
๗. นักการภารโรง
๘. พนักงานขับรถ
๙. คนงานทั่วไป
กองคลัง ประกอบด,วย
๑. ผู0ชวยเจ0าพนักงานการเงินฯ
๒. ผู0ชวยเจ0าพนักงานจัดเก็บรายได0
กองช1าง ประกอบด,วย
๑. ผู0ชวยนายชางโยธา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด,วย
๑. ผู0ชวยครูผู0ดูแลเด็ก
๒. ผู0ดูแลเด็ก
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เพื่ อใหเปนไปตามประกาศพนั ก งานสวนตํ า บลจั งหวั ด ศรี ส ะเกษ เรื่ อ ง หลั กเกณฑ# แ ละเงื่ อ นไขการ
บริหารงานบุคคลขององค#การบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ขอ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒,
๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป: ขององค#การ
บริ ห ารสวนตํา บลปราสาทเยอ และจั ดทํ าใหครอบคลุ มถึ งบุ คลากร พนักงานสวนตํ าบล ลู กจางประจํา และ
พนักงานจางขององค#การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
๑. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง
๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
ตอเหตุการณ#
และกัน
๒. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่
๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ
ปฏิบัติ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
๓. เจาหนาที่ไมเพียงพอ
ใหทันสมัยอยูเสมอ
๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองค#กร และพัฒนาแนวคิด
๔. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดาน
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
วิชาการและดานพัฒนาบุคลากร
และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค(Threats)
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน ๑. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ
๒. ขาดอุปกรณ#/เครื่องที่ใชในการปฏิบัติงาน
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
3. งบประมาณ
สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ
องค#กรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๕ ประเด็นที่ต8องพัฒนา
๑. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๒. ควรมีการพัฒนาองค#ความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๓. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
๖. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๗. พัฒนาการกระจายอํานาจ
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
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บทที่ 3
นโยบายและกลยุทธด,านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 นโยบายด,านการบริหาร
1.การกระจายอํานาจไปสูผู0บริหารระดับหัวหน0างาน ซึ่งเป5นผู0บังคับบัญชาในระดับต0น
2.การกําหนดแผนกลยุทธ!เพื่อเป5นแนวทางในการบริหารงานให0เป5นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว0
3.มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปEตามภาระหน0าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว0
4.มีการบริหารจัดการมุงหมายสูคุณภาพด0วยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกต0อง มีประสิทธิภาพ และความคุ0มคา
เกิดประโยชน!สูงสุด
5.มีการติดตามและประชุมเพื่อรับทราบปbญหา/อุปสรรค และรวมกันปรับปรุงแก0ไข
3.2 นโยบายด,านอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง
1.การบริหารกําลังคนให0สอดคล0องกับความจําเป5นตามพันธกิจ
2.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด0านการบริหารกําลังคน
3.3 นโยบายด,านการสร,างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู,
1.สร0างความรู0และความเข0าใจให0กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู0
2.สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค!กรที่เอื้อตอการแบงปbนและถายทอดความรู0ระหวางบุคลากร
อยางตอเนื่อง
3.สงเสริมให0มีการพัฒนาระบบจัดการความรู0 เพื่อให0บุคลากรสามารถเข0าถึงองค!ความรู0ตางๆ ขององค!กร
ได0 และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู0อยางมีประสิทธิภาพ
3.4 นโยบายด,านภาระงาน
1.มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอยางชัดเจน
2.มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
3.บุคลากรมีการพัฒนา ทําความเข0าใจถึงภาระงานและการปฏิบัติงานรวมกันอยางสม่ําเสมอ เชนการ
ประชุมบุคลากรประจําทุกเดือน
3.5 นโยบายด,านระบบสารสนเทศ
1.มีการปรับปรุงข0อมูลในระบบสารสนเทศของ อบต. ให0เป5นปbจจุบัน
2.มีการจัดทําข0อมูลด0วยระบบคอมพิวเตอร!
3.เข0าถึงข0อมูล และจัดเก็บข0อมูลอยางเป5นระบบ
3.6 นโยบายด,านการมีส1วนร1วมในการบริหาร
1.มีการประชุมหัวหน0างานเพื่อติดตามงาน และรวมแก0ไขปbญหาอุปสรรค ตลอดจนรวมให0ข0อเสนอแนะ
งานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2.สงเสริมและสนับสนุนให0บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมขององค!กร
3.สงเสริมและสนับสนุนการใช0ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
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3.7 นโยบายด,านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ด0วยการสงบุคลากรเข0ารับการฝ@กอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สอดคล0องกับแผนพัฒนาบุคลากร
2.สงเสริมและสนับสนุนให0บุคลากรได0รับการศึกษาที่สูงขึ้น
3.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป5นแนวทางในการพัฒนาตอไป
3.8 นโยบายด,านการเงินและงบประมาณ
1.มีการจัดทําแผนการใช0เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได0 ให0เป5นไปตามภารกิจ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปE
2.มีการจัดทําสรุปรายงานการใช0จายงบประมาณประจําเดือน
3.มีการนําเทคโนโลยีมาใช0ในการบริหารจัดการเพื่อให0การดําเนินงานด0านระบบบัญชีมาใช0
4.มีการมอบหมายให0บุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด0วยความโปรงใส
3.9 นโยบายด,านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.สนับสนุนและสงเสริมให0บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมด0านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท0องถิ่น
2.จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล0องกับด0านศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่น
3.ดําเนินการให0ผู0บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด0านศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่น
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หลักสูตรการพัฒนา ตามข,อ ๒๗๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา และการติดตามและประเมินผล
(๑) หลักสูตรความรู0พื้นฐานที่ใช0ในการปฏิบัติ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน0าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู0 และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(๔) หลักสูตรด0านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด0านคุณธรรมและจริยธรรม
ความรู,พื้นฐาน
ในการปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ
ราชการ
๑. การ
๑.๑ โครงการ
ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม

วัตถุประสงค/
เนื้อหา
- เพื่อเสริมสร0าง
ความรู0 ความเข0าใจ
เกี่ยวกับ อบต. และ
บทบาทหน0าที่ที่
ได0รับมอบหมาย

เปาหมาย
ระดับ

จํานวน

ระดับของ
พนักงานสวน
ตําบล/
ลูกจ0างประจํา
และพนักงาน
จ0างที่บรรจุ
แตงตั้งใหม

เทากับจํานวน
พนักงานสวน
ตําบล/
ลูกจ0างประจํา
และพนักงาน
จ0างที่บรรจุ
แตงตั้งใหม

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ปฐมนิเทศ

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ชวงเวลาที่บรรจุ
แตงตั้ง ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

ผลที่คาดว1า
จะได,รับ

หน1วยงาน
ดําเนินการ

- พนักงานที่ - ก.อบต.จังหวัด
บรรจุใหมมี
ความรู0ความ
เข0าใจและ
ปฏิบัติงานได0ดี
ตามที่ได0รับ
มอบหมาย

การติดตามและ
ประเมินผล
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา
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ความรู,พื้นฐาน
ในการปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ
ราชการ
๒. การฝ@กบรม ๒.๑ โครงการพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม

๒.๒ โครงการ
ฝ@กอบรมผู0บริหารตาม
แผนการดําเนินการ
ฝ@กอบรมบุคลากร
ท0องถิ่น

เปาหมาย

วัตถุประสงค/
เนื้อหา

ระดับ

จํานวน

- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร0างคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เทากับระดับ
ของบุคลากรที่
เข0ารับการ
อบรมของแต
ละคน

- เพื่อพัฒนาความรู0
และวิสยั ทัศน!ใน
การทํางานของ
ผู0บริหาร

เทากับระดับ
ของคณะ
ผู0บริหาร/
พนักงานสวน
ตําบล
ตําแหนง
ผู0บริหาร

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดว1าจะ
ได,รับ

หน1วยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

-

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการ
ประชาชนและ
ดําเนินชีวิตได0
อยางปกติสุข

- หนวยงาน
ภายนอก
- สํานักงานปลัด
อบต. ปราสาท
เยอ

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา

เป5นไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- มีความรู0และ
วิสัยทัศน!ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท0องถิ่น
- หนวยงาน
ภายนอก

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

เทากับจํานวน
ของบุคลากรที่
เข0ารับการ
อบรม

ฝ@กอบรม

เทากับจํานวน
ของบุคลากรที่
เข0ารับการ
อบรม

ฝ@กอบรม
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ความรู,พื้นฐาน
ในการปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ
ราชการ
๒. การฝ@กบรม ๒.๓ โครงการ
ฝ@กอบรมผู0ปฏิบตั ิการ
ตามแผนการ
ดําเนินการฝ@กอบรม
บุคลากรท0องถิ่น

๓. การศึกษา
หรือดูงาน

วัตถุประสงค/
เนื้อหา
- เพื่อพัฒนา
ความรู0ในการ
ปฏิบัติงานใน
หน0าที่

๓.๑ โครงการศึกษาดู - เพื่อนําความรู0
งานเพื่อพัฒนา
ทีไ่ ด0มา
ศักยภาพ
ประยุกต!ใช0ใน
การปฏิบัติงาน

เปาหมาย
วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดว1าจะ
ได,รับ

หน1วยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

ฝ@กอบรม

เป5นไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- มีความรู0และ
วิสัยทัศน!ในการ
ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท0องถิ่น
- หนวยงาน
ภายนอก

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา

เทากับระดับของ เทากับจํานวน การศึกษา หรือดู ตาม
คณะผู0บริหาร/
ของบุคลากรที่ งาน
ข0อบัญญัติใน
ส.อบต./พนักงาน
เข0ารับการ
แตละปE
สวนตําบล/
อบรม
ลูกจ0างประจําและ
พนักงานจ0างที่รวม
ศึกษาดูงาน

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- ผู0เข0ารวม
- สํานักงาน
โครงการนํา
ปลัด อบต.
ความรู0ที่ได0รับมา
ประยุกต!ใช0ใน
การทํางานใน
องค!กรได0อยางดี

ระดับ

จํานวน

เทากับระดับของ
พนักงานสวน
ตําบล/
ลูกจ0างประจําและ
พนักงานจ0างระดับ
ปฏิบัติการทีเ่ ข0ารับ
อบรมของแตละ
คน

เทากับจํานวน
ของบุคลากรที่
เข0ารับการ
อบรม

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา
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ความรู,พื้นฐาน
วัตถุประสงค/
ในการปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ
เนื้อหา
ราชการ
๔. การฝ@กบรม ๔.๑ โครงการสัมมนา - เพื่อพัฒนา
ผู0บริหาร/ประชุมเชิง ความรู0และ
ปฏิบัติการ
วิสัยทัศน!ใน
การทํางานของ
ผู0บริหาร

๔.๒ โครงการประชุม - เพื่อพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ/
ความรู0ของ
สัมมนาเพิ่ม
สมาชิกสภาฯ
ประสิทธิภาพสมาชิก
สภาฯ

เปาหมาย
ระดับ
เทากับระดับของ
ผู0บริหาร/พนักงาน
สวนตําบลใน
ตําแหนงผู0บริหาร
ที่เข0ารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการของ
แตละคน

-

จํานวน

วิธีการพัฒนา

เทากับจํานวน ประชุมเชิง
ของบุคลากรที่ ปฏิบัตกิ ารหรือ
การสัมมนา
เข0ารับการ
อบรม

๒๒ คน

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดว1าจะ
ได,รับ

หน1วยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

เป5นไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- มีความรู0และ
วิสัยทัศน!ในการ
ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น

ทุกสวนราชการ
และหนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา

เป5นไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- มีความรู0และ
วิสัยทัศน!ในการ
ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น

ทุกสวนราชการ
และหนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา
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ความรู,พื้นฐาน
ในการปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ
ราชการ
๔. การฝ@กบรม ๔.๓ โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
สํานักงานปลัด

วัตถุประสงค/
เนื้อหา

เปาหมาย

วิธีการ
พัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดว1าจะได,รับ

หน1วยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล

ระดับ

จํานวน

- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู0 ทักษะ
ประสบการณ!ใน
การปฏิบัติงาน

ทุกระดับ

18 คน

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา

เป5นไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- มีความรู0และ
ปฏิบัติงานในหน0าที่ได0
อยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกสวนราชการ
และหนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา

๔.๔ โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในกอง
คลัง

- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู0 ทักษะ
ประสบการณ!ใน
การปฏิบัติงาน

ทุกระดับ

6 คน

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา

เป5นไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- มีความรู0และ
ปฏิบัติงานในหน0าที่ได0
อยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกสวนราชการ
และหนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา

๔.๕ โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในกอง
ชาง

- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู0 ทักษะ
ประสบการณ!ใน
การปฏิบัติงาน

ทุกระดับ

3 คน

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา

เป5นไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- มีความรู0และ
ปฏิบัติงานในหน0าที่ได0
อยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกสวนราชการ
และหนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา

๔.๖ โครงการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในสวน
การศึกษาฯ

- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู0 ทักษะ
ประสบการณ!ใน
การปฏิบัติงาน

ทุกระดับ

8 คน

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา

เป5นไปตาม
รายจายของ
แตละ
หลักสูตร

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- มีความรู0และ
ปฏิบัติงานในหน0าที่ได0
อยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกสวนราชการ
และหนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา
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ความรู,พื้นฐานใน
แผนงาน/โครงการ
การปฏิบัตริ าชการ
๕. การสอนงาน
๕.๑ โครงการ
การให0คําปรึกษา สนับสนุน
หรือวิธีการอื่น
ทุนการศึกษาให0ศึกษา
ตอในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท
๕.๒ โครงการอื่นๆ ที่
สามารถกําหนด
ภายหลังตามความ
จําเป5นและ
สถานการณ!

วัตถุประสง
ค/เนื้อหา
- เพื่อ
ยกระดับ
ความรู0ของ
บุคลากรให0
สูงขึ้น
-

เปาหมาย
ระดับ
จํานวน
ตามจํานวน
บุคลากรทีผ่ าน
การประเมินและ
ได0รับการ
คัดเลือกให0ศึกษา
ตอ
-

-

วิธีการ
พัฒนา
-

-

งบประมาณ
-ป.โท ๖๐,๐๐๐ บาท/
คน/ปE
- ป.ตรี ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ บาท/คน/ปE

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

ภายใน
ปEงบประมาณ
๒๕61 ถึง
๒๕๖3

- สามารถนําความรู0
มาใช0ในการ
ปฏิบัติงานได0อยางมี
ประสิทธิภาพ

หน1วยงาน
ดําเนินการ
ทุกสวนราชการ
และหนวยงาน
ภายนอกที่
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผล
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา

-

-

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผู0บังคับบัญชา

ผลที่คาดว1าจะได,รับ
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เอกสารหมายเลข 1
แบบสํารวจความต,องการในการฝ=กอบรมและพัฒนาบุคลากร
องคการบริหารส1วนตําบลปราสาทเยอ
วัตถุประสงค
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค!เพื่อสํารวจความต0องการในการฝ@กอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ทั้งนี้เจ0าหน0าที่ผู0รับผิดชอบจะได0นําผลจาการสํารวจไปจัดทําแผนการฝ@กอบรม
ประจําปEให0มีประสิทธิภาพและสอดคล0องกับความต0องการของทานและหนวยงานมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข,อมูลผู,ตอบแบบสอบถาม
1.1 ชื่อ-สกุล..............................................ตําแหนง....................................................................................
หนวยงาน................................................................อายุ................ปE วุฒิการศึกษา............................
1.2 สถานภาพการรับราชการ
o พนักงานสวนตําบล
o ลูกจ0างประจํา
o พนักงานจ0างตามภารกิจ
o พนักงานจ0างทั่วไป
1.3 สถานภาพการรับราชการ
o ผู0ปฏิบัติงาน
ปลัด/รองปลัด
o หัวหน0าสวน/กอง
อื่นๆ........................................................................
1.4 ประวัติการฝ@กอบรม สัมมนา หรือดูงาน
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
ตอนที่ 2 ความต,องการในการฝ=กอบรม
2.1 ทานต0องการพัฒนางานของทานในเรื่องใดบ0าง (ตัวอยางเชน ทักษะเฉพาะตําแหนง/ทักษะด0าน
คอมพิวเตอร!/ทักษะด0านกฎหมาย/ความรู0ด0านระเบียบตางๆ เป5นต0น)
ความรู,หรือทักษะที่สามารถพัฒนาด,วย
ลําดับ
หลักสูตรที่อบรม
หมายเหตุ
การอบรม

2.2 ทานสะดวกที่จะเข0าอบรมในชวงเดือนใด (หากมีความประสงค!ระบุเดือน หรือห0วงเวลา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ข0อเสนอแนะอื่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เอกสารหมายเลข 2
แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร (ก1อนเข,ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม)
องคการบริหารส1วนตําบลปราสาทเยอ
วันที่ .................. เดือน........................ พ.ศ. ........................
สถานที่สอบถาม ณ ............................................................. เวลาที่สอบถาม ............................ น.
ข0อ ๑. ผู,สอบถาม : ............................................. ตําแหนง ....................................................
ผู,ตอบ (ผู,เข,าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................
ชื่อ ....................................... สกุล.................................. ตําแหนง.............................
ระดับ...................... สังกัด สํานัก/สวน .......................................................................
ข0อ ๒. ผู,สอบถาม : ……………………………………….. ตําแหนง ..........................................................
ผู,ตอบ (ผู,เข,าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................
• เข0ารับการพัฒนาในหลักสูตร : ...........................................................................................
ข0อ ๓. ผู,สอบถาม : ............................................. ตําแหนง ....................................................
ผู,ตอบ (ผู,เข,าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................
• สอดคล0องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ!และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค!การบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข0อ ๒๖๗ ในการ
พัฒนาบุคลากรด0านใด
ด0านความรู0พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ด0านความรู0 และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
ด0านการบริหาร
ด0านคุณสมบัติสวนตัว
ด0านคุณธรรมและจริยธรรม
ข0อ ๔. ผู,สอบถาม : ............................................. ตําแหนง ....................................................
ผู,ตอบ (ผู,เข,าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................
• หนวยงานผู0จัดการอบรม/สัมมนา/ประชุม : .........................................................................
ตามหนังสือเลขที่ ........................ ลงวันที่ ..................... เรือ่ ง ................................................
สถานที่ในการจัดการอบรม/สัมมนา/ประชุม : ...........................................................................
ระหวางวันที่ .......... เดือน............... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ...........
วันเดินทางเข0ารับการพัฒนา วันที่ ................... เดือน ............................. พ.ศ. ........................
วันเดินทางกลับจากเข0ารับการพัฒนา วันที่ ................... เดือน ........................ พ.ศ. ...................

24

ข0อ ๕. ผู,สอบถาม : ............................................. ตําแหนง ....................................................
ผู,ตอบ (ผู,เข,าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................
• มีความรู0ความเข0าใจในเรื่องที่จะเข0ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม มากน0อยเพียงใด
มีความรู0ความเข0าใจดีแล0ว
มีความรู0ความเข0าใจน0อย

มีความรู0ความเข0าใจปานกลาง
ไมมีความรู0ความเข0าใจมากอน

ข0อ ๖. ผู,สอบถาม : ............................................. ตําแหนง ....................................................
ผู,ตอบ (ผู,เข,าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................
• วัตถุประสงค!ที่เข0ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม ในครั้งนี้
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู0 ทัศนคติ ให0กับตนเอง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู0 ทัศนคติ ให0กับตนเองและถายถอดความรู0ที่ได0ให0ผู0อื่นในองค!กร
ทราบ
ข0อ ๗. ผู,สอบถาม : ............................................. ตําแหนง ....................................................
ผู,ตอบ (ผู,เข,าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................
• มีความรู0ความเข0าใจในเรื่องที่จะเข0ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม มากน0อยเพียงใด
มีความสําคัญมาก

มีความสําคัญพอสมควร

มีความสําคัญคอนข0างน0อย

มีความสําคัญน0อย

มีความสําคัญน0อยมาก

ข0อ ๘. ผู,สอบถาม : ............................................. ตําแหนง ....................................................
ผู,ตอบ (ผู,เข,าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................
• ผลที่คาดวาจะได0รับจากการเข0ารับการพัฒนาในครั้งนี้
ได0รับความรู0 เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ มาก
ได0รับความรู0 เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ พอสมควร
ได0รับความรู0 เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ คอนข0างน0อย
ได0รับความรู0 เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ น0อย
ได0รับความรู0 เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ น0อยมาก
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ข0อ ๙. ผู,สอบถาม : ............................................. ตําแหนง ....................................................
ผู,ตอบ (ผู,เข,าอบรม/สัมมนา/ประชุม) : ................................................................................
• ผู0อนุมัติให0เข0ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม ในครั้งนี้
นายกองค!การบริหารสวนตําบล
รองนายกองค!การบริหารสวนตําบล
ปลัดองค!การบริหารสวนตําบล
หัวหน0าสวนราชการ (ระบุ) ..............................................................................
(ลงชื่อ) ............................................... ผู0ตอบ (เข0าอบรม/สัมมนา/ประชุม)
(..................................................)
ตําแหนง .........................................................
วันที่ .................... เดือน .................................. พ.ศ..................
(ลงชื่อ) ............................................... ผู0ตอบ (เข0าอบรม/สัมมนา/ประชุม)
(.............................................)
ตําแหนง ปลัดองค!การบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
วันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ.................

