ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป! พ.ศ.2564
------------------------------------------------------------ด)วยกรมสงเสริมการปกครองท)องถิ่น ได)กําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิ บัติราชการ กําหนดให)องคกรปกครองสวนท) องถิ่นจัดทํ าแผนกลยุทธการบริห ารทรัพยากรบุคคลเพื่ อ
สนับ สนุน และพั ฒ นาข)าราชการให)สามารถปฏิ บัติ งานภายใต)ห ลักการบริห ารกิจการบ) านเมืองที่ดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมได)อยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันให)ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรประสบ
ความสําเร็จ องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จึงได)จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริ ห ารสวนตํ า บลกกปลาซิ ว ตามแนวทาง“ การพั ฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล”ประจํ า ป!
งบประมาณ 2564–2566 และองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จึงได)มีนโยบายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในป! พ.ศ.2564 ดังนี้
1.1 นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานด)วยความโปรงใสและเป?นธรรมโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินฯ
- ผลงานต)องมีความชัดเจนเป?นที่ประจักษแกสายตา
- พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให)มีประสิทธิภาพ เป?นธรรม ตามผลการ
ปฏิบัติงานที่แท)จริง
1.2 นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง
- การบริหารกําลังคนให)สอดคล)องกับความจําเป?นตามภารกิจ
- การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช)กําลังคน
- การพัฒนาบุคลากรให)มีประสิทธิภาพ
- ปรับโครงสร)างอัตรากําลังให)เหมาะสมกับภารกิจ
- สร)างวัฒนธรรมองคกรให)ทํางานแบบมีสวนรวม
- ความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ
1.3 นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
- การสร)างวัฒนธรรมองคกรให)ทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเป?นทีม และมีการบูรณาการ
รวมกัน
- มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคล)องกับภารกิจและความจําเป?นของสวนราชการ
ทั้งในปDจจุบันและอนาคต
- มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช)ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
- มีระบบการบริหารผลงานที่เน)นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ)มคา
- มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ให)ข)าราชการ มีการพัฒนาความรู)อยางตอเนื่อง มีการแบงปDนแลกเปลี่ยนข)อมูลความรู)
และพัฒนาองคกรให)เป?นองคกรแหงการเรียนรู)

1.4 นโยบายดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
- มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง ด)วยการสงบุคลากรเข)ารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคล)องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร
- สนับสนุนให)บุคลากรได)รับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
- มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่เข)ารับการฝGกอบรมทั้งกอนและหลังการฝGกอบรม
1.5นโยบายดานการบรรจุและแต*งตั้ง
องคการบริหารสวนตําบล อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข)ารับราชการและแตงตั้งให)ดํารง
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยไมต)องดําเนินการสอบแขงขันได)ในกรณีเหตุพิเศษ ดังนี้
- กรณีการบรรจุและแตงตั้งผู)ได)รับทุนเลาเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนขององคการบริหาร
สวนตําบลในสาขาที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เพื่อศึกษาวิชาใน
ประเทศหรือ
- กรณีการบรรจุและแตงตั้งผู)สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) กําหนดให)องคการบริหารสวนตําบลจัดให)มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข)ารับราชการ
ในองคการบริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ
- กรณีการบรรจุและแตงตั้งผู)สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) กําหนดให)คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข)ารับราชการในกรณีมีเหตุพิเศษได)
- กรณีการบรรจุและแตงตั้งผู)สอบแขงขันได) ซึ่งไมสามารถมารับบรรจุได) เมื่อถึงลําดับที่สูงได)
เนื่องจากอยูในระหวางรับราชการทหารตามกฎหมายวาด)วยการรับราชการทหารและได)มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู)สอบแขงขันได)ที่ผู)นั้นสอบได)ถูกยกเลิกไปแล)ว
- กรณีการบรรจุและแตงตั้งผู)สอบแขงขันได) ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบแขงขันได) เนื่องจาก
ได)มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล)ว แตมีเหตุที่ไมอาจเข)าปฏิบัติหน)าที่ราชการใน
ตําแหนง
ที่สอบแขงขันได)ตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
- กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู) ความสามารถ เข)ารับราชการในฐานะผู)เชี่ยวชาญ
หรือชํานาญการพิเศษ
- กรณีการบรรจุและแตงตั้งคนพิการเข)ารับราชการ
- กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด
1.6 นโยบายดานการสรรหาคนเก*งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน*วยงาน
- จัดทําโครงการเชิดชูเกียรติให)กับพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเดน
- มอบเกียรติบัตรให)กับพนักงานดีเดนที่ผานการคัดเลือกประจําป!งบประมาณ ป!ละ 2 คน
- จัดทําประกาศยกยองชมเชยผู)ปฏิบัติงานดีเดนประจําป!งบประมาณ
1.7 นโยบายด)านการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- สนับสนุนและสงเสริมให)บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมด)านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท)องถิ่น
- จัดทํากิจกรรม/โครงการที่เป?นประโยชนสอดคล)องกับแผนงานด)านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- ประพฤติปฏิบัติตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของข)าราชการ
1.8 นโยบายด)านการรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน
มาตรการดําเนินการทางวินัยหรือการลงโทษ
- มอบอํานาจให)ผู)บังคับบัญชาชั้นต)นพิจารณาลงโทษแกบุคลากรในสังกัดที่ กระทําผิดวินัยไม
ร)ายแรงได)ในขั้นวากลาวตักเตือนหรือให)ทําบันทึกชี้แจงเป?นลายลักษณอักษรและมอบหมาย
งานอื่นให)ปฏิบัติเนื่องจากกระทําความผิด แล)วเสนอให)ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ

- มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษให)แตละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเว)นการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป?นกฎเหล็ก คือ
*การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ
*การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร)องผลประโยชนจากประชาชนที่
นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
*การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป?นเหตุให)เกิดความเสียหายกับประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
* การทะเลาะวิวาทกันเอง
1.9 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย
- สงเสริมและสนับสนุนให)พนักงานออกกําลังกายหลังเลิกงานทุกวัน
- จัดทําโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรมภายในเพื่อเป?นการสร)างขวัญและกําลังใจในการทํางานในวันขึ้นป!ใหมไทยของ
ทุกป!
- จัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส.เพื่อความปลอดภัยในด)านสุขภาพของพนักงาน
จึงประกาศให)ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสาลิด บีลี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
เรื่อง ประกาศใช)แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
ประจําป!งบประมาณ 256๔
***********************************
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ได)จัดทําแผนพัฒ นาบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลกกปลาซิว ประจําป!งบประมาณ 256๔ เพื่อเพิ่มพูนความรู) ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทํา
ให)ปฏิบัติหน)าที่ราชการในตําแหนงนั้นได)อยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ต)องกําหนดตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป! รองรับการพัฒนาให)ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และตอบสนองความ
ต)องการของประชาชน นั้น
เพื่อให)การปฏิบัติเป?นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม 2545
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จึงขอประกาศใช)แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
ประจําป!งบประมาณ 256๔
จึงประกาศให)ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.256๓

(นายสาลิด บีลี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว

แผนพัฒนาบุคลากร
องค3การบริหารส*วนตําบลกกปลาซิว
ประจําป5งบประมาณ 256๔

จัดทําโดย

องค3การบริหารส*วนตําบลกกปลาซิว
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

-1แผนพัฒนาบุคลากร
องค3การบริหารส*วนตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
1. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดสกลนครเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานสวนบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ได)กําหนดให)ผู)บังคับบัญชามีหน)าที่ พัฒนาผู)ใต)บังคับบัญชา
เพื่อเพิ่มพูนความรู)ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให)ปฏิบัติหน)าที่ราชการได)อยางมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู)ใต)บังคับบัญชา นั้น ต)องพัฒนาทั้ง 5 ด)าน ได)แก
(1) ด)านความรู)ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได)แก ความรู)ที่เกี่ยวข)องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เชน
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร)างของงานนโยบายตาง ๆ เป?นต)น
(2) ด)านคามรู)และทักษะเฉพาะของงาน ในแตละตําแหนง ได)แก ความรู)คามสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชนงานฝGกอบรม งานพิมพดีด งานด)านชาง
(3) ด)านการบริหาร ได)แก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานการบริการประชาชนเชน ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป?นต)น
(4) ด)านคุณสมบัติสวนตัว ได)แก การชวยเสริมบุคลิกที่ดี สงเสริมให)สามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคล
อื่น ได)อยางราบรื่น และมี ป ระสิ ทธิภ าพ เชน มนุ ษยสั มพั น ธการทํ างานการสื่ อความหมาย การเสริมสร)า ง
สุขภาพอนามัย เป?นต)น
(5) ด)านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได)แก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เชนจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอยาง
มีความสุขเพื่อให)สอดคล)องกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จึงได)จัดทําแผนพัฒ นา
บุคลากรประจําป! 2553 ขึ้น เพื่อใช)เป?นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป?นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล
ของผู) บ ริ ห ารอี กทั้ งยั งเป? น การพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ความรู) ทั กษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ของบุ ค ลากร
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได)อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิพล

2. วัตถุประสงค3
1.เพื่ อ เป? น การพั ฒ นาและเพิ่ ม พู น คามรู) ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของบุ ค ลากร
องคการบริห ารสวนตํ าบลรังงามในการปฏิ บั ติงานราชการและบริการประชาชนได) อยางมีป ระสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล
2.เพื่อใช)เป? นแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒ นาและฝGกอบรมบุ คลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลรังงาม
3.เพื่อเป?นแนวทางให)ผู)บริหารใช)เป?นเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ขององคการ
บริหารสวนตําบลรังงาม

3. เป:าหมาย
3.1 เป:าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว อันประกอบด)วย พนักงานสวนตําบล ลูกจ)าง
ประจําและคนพนักงานจ)างทุกคน ได)รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู) ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน

-23.2 เป:าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองคกรบริหารสวนตําบลทุกคนที่ได)เข)ารับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู) ทักษะ
คุณ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิ บั ติงานสามารถนําความรู)ที่ได) รับใช)ป ระโยชนในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อบริการ
ประชาชนได)อยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ)านเมืองที่ดี

4. วิสัยทัศน3
4.1 มุงพัฒนาทักษะบุคคลขององคกรให)เข)มแข็ง
4.2 พัฒนาบุคคลขององคกรให)มีความรู) ความสามารถ ประสบการณการทํางานเพิ่มพูนมาก
ขึ้น
4.3 เพื่อเป?นการสร)างทัศนคติที่ดีในการทํางานตอองคกร เพื่อรวมงาน ผู)บังคับบัญชา

5. การวิเคราะห3จุดแข็ง – จุดอ*อน ขององค3การบริหารส*วนตําบล
การพัฒ นาท)องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว เป?น การสร)างความเข็มแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแก)ไขปDญหารวมสร)างรวมจัดทําสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลกกปลาซิว ให)มีสวนรวมในการพัฒนาท)องถิ่น ในทุกด)าน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิว จะสมบรูณได)จําเป?นต)องอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพื้นที่ที่ให)เกิดความตระหนักรวมกันแก)ไข
ปDญหาและความเข)าใจในแนวทางแก)ไขปDญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ยังได)เน)นให)
คนเป?นศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได)เน)นการสงเสริมและสนับสนุน
ให) การศึ กษาเด็ กกอนวัย เรีย น และพั ฒ นาเยาวชนให) พ ร)อมที่ จ ะเป? น บุ คลากรที่ มีคุณ ประโยชนโดยยึ ด กรอบ
แนวทางในการจัด ระเบี ย บการศึ กษา สวนด) านพั ฒ นาอาชี พนั้ น จะเน) น พั ฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชนพึ่ งตนเองใน
ท)องถิ่น
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหน)าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญ ญั ติสภา
ตําบลและและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)องคกรปกครองสวนท)องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมรวมกฎหมายอื่นขององคการบริหารสวนตําบล ใช)
เทคนิ ค SWOT องคการบริ ห ารสวนตํ า บลกกปลาซิ ว กํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การตามภารกิ จ สอดคล) อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐ และนโยบายของผู)บริหารท)องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจให)ตรงกับสภาพปDญหา ซึ่งภารกิจดังกลาวถูก
กําหนดอยูในแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให)องคกรปกครองสวนท)องถิ่น พ.ศ. 2542

6. ขั้นตอนการดําเนินการ
6.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิจารณาเหตุผลและความจําเป?น ในการพัฒนา โดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผู)ใต)บังคับบัญชาแตละ
คนสมควรจะต)องได)รับการพัฒนาด)านใดบ)าง จึงจะปฏิบัติงานได)สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได)ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว)
3) กําหนดประเภทของความจําเป?น ได)แก ด)านความรู)ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด)านความรู)และทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง ด)านการบริหาร ด)านคุณสมบัติสวนตัวและด)านคุณธรรมจริยธรรม

-36.2 การดําเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู)อยูใต)บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู)บังคับบัญชาได)ข)อมูลที่เป?นประโยชนตอการ
พัฒนาผู)อยูใต)บังคับบัญชาจากการหาความจําเป?นในการพัฒนาแล)ว ผู)บังคับบัญชาควรนําข)อมูลเหลานั้นมาพิจาร
นากําหนดกลุมเป]าหมาย และเรื่องที่ผู)อยูใต)บังคับบัญชาจําเป?นต)องได)รับการพัฒนาได)แก การคัดเลือกกลุมบุคคล
ที่สมควรจะได)รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให)มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได)
หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การให)ความรู) การสับเปลี่ยนหน)าที่ความรับผิดชอบ การฝGกอบรม การดู
งาน การประชุมเชิงวิชาการและการสัมมนาเป?นต)น
2) วิธีการพัฒนาผู)ใต)บังคับบัญชา ผู)บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู)ใต)บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการ
พัฒนาได)หลายอยาง โดยอาจจัดทําเป?นโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเข)ารวมสมทบกับหนวยราชการอื่น หรือ
วาจ)างองคกรเอกชนที่มีความรู)ความชํานาญเฉพาะด)านเป?นผู)ดําเนินการ
6.3 การติดตามและประเมินผลใหผูบังคับบัญชา หมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกล)ชิดและให)มีการ
ประเมินผลการพัฒนาเมื่อผานการประเมินผลแล)ว ถือวาผู)นั้นได)รับการพัฒนาแล)ว

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริมต้ น
1.การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป?น
1.3กําหนดประเภทของความจําเป?น
2.การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวย
ราชการอื่น หรือวาจ)างเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสม เชน
- การสอนงาน การให)คําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน)าที่ความรับผิดชอบ
- การฝGกอบรม
- การให)ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
3. การติดตามและประเมินผล
จัดให)มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให)
ทราบถึงความสําเร็จ ความรู)ความสามารถและผลการ
ปฏิบตั งิ าน
ปรั บปรุ งแผน
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. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
7.1 หลักสูตรการพัฒนา
องคการบริห ารสวนตํ าบลกกปลาซิ ว กํ าหนดหลั กสู ต รการพั ฒ นาสํ าหรับ บุ คลากรในแตละ
ตําแหนงต)องได)รับการพัฒนาอยางน)อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรความรู)พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน)าที่ที่รับผิดชอบ
3) หลักสูตรความรู)และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4) หลักสูตรด)านการบริหาร
5) หลักสูตรด)านคุณธรรมจริยธรรม
7.2 วิธีการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จะดําเนินการเอง เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหมการ
สอนโดยผู)บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนตําแหนงหน)าที่ความรับผิดชอบ การฝGกอบรม และการศึกษาดูงาน เป?นต)น
นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ดําเนินงานรวมกับสวนราชการอื่นและดําเนินการรวมกับเอกชน
เชนสงบุคลากรเข)ารับการฝGกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หนวยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป?นผู)ดําเนินการ
หรือองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว เป?นผู)ดําเนินการและหนวยงานอื่นเข)ารวม เชน การเชิญเป?นวิทยากร
บรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีดําเนินการพัฒนาบุคลากรได) ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การให)คําปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน)าที่ความรับผิดชอบ
4) การฝGกอบรม
5) การให)ทานการศึกษา
6) การดูงาน
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

. การติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว กําหนดให)มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อให)ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู)ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู)เข)ารับการพัฒนา โดยใช)วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) การใช)แบบสอบถาม/แบบทดสอบ กอน-หลังและแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได)รับพัฒนาไปได)ระยะหนึ่ง
2) การสั ม ภาษณ ผู) ที่ เ กี่ ย วข) อ งเชน ผู) บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน) า งาน เพื่ อ นรวมงานและ
ผู)ใต)บังคับบัญชา ของผู)เข)ารวมการพัฒนา
3) การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอื่นที่เป?นผู)ดําเนินการพัฒนา เชน ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว สงบุคลากรเข)ารับการอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานอื่นเป?นผู)จัด
เพื่อเป?นการพัฒนาศักยภาพของคณะผู)บริหาร สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ)างขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว อันเป?นการรองรับการพัฒนาของบุคลากรอยาง
ตอเนื่องและจริงจังได)กําหนดเป]าหมายในการพัฒนาบุคลากรประจําป!งบประมาณ 256๓ ไว)ดังนี้

-61. คณะผูบริหาร
จะต)องได)รับการฝGกอบรมหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน)าที่อยางน)อย 2 ครั้ง / คน / ป! ประกอบด)วย ผู)ดํารงตําแหนงดังนี้
1.1 นายกองคการบริหารสวนตําบล
1.2 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 2 คน)
1.3 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. สภาองค3การบริหารส*วนตําบลกกปลาซิว
จะต)องได)รับการฝGกอบรมหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน)าที่อยางน)อย 2 ครั้ง / คน / ป! ประกอบด)วย ผู)ดํารงตําแหนงดังนี้
2.1 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
2.2 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
2.3 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
2.4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ทั้ง ๙ หมูบ)าน
3. พนักงานส*วนตําบล (สายงานผูบริหาร)
จะต)องได)รับการฝGกอบรมหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน)าที่อยางน)อย 2 ครั้ง / คน / ป! ประกอบด)วย ผู)ดํารงตําแหนงดังนี้
3.1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล)
3.2 หัวหน)าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)
3.2 ผู)อํานวยการคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
3.3 ผู)อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
๓.๔ ผู)อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
4. สายงานผูปฏิบัติ ( พนักงานส*วนตําบล ระดับทั่วไปและวิชาการ ) และพนักงานจาง
จะต)องได)รับการฝGกอบรมหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน)าที่อยางน)อย 1 ครั้ง / คน / ป! ประกอบด)วย ผู)ดํารงตําแหนงดังนี้
4.1 ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
4.2 ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
4.3 ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
4.3 ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4.4 ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4.5 ตําแหนง เจ)าพนักงานธุรการชํานาญงาน
4.6 ตําแหนง เจ)าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
4.7 ตําแหนง เจ)าพนักงานป]องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
4.8 ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน
4.9 ตําแหนง เจ)าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
4.9 ตําแหนง เจ)าพนักงานจัดเก็บรายได)ปฏิบัติงาน
4.10 ตําแหนง ผู)ชวยเจ)าพนักงานธุรการ
4.11 ตําแหนง ผู)ชวยเจ)าพนักงานพัสดุ
4.12 ตําแหนง ผู)ชวยเจ)าพนักงานจัดเก็บรายได)
4.1๓ ตําแหนง ผู)ชวยเจ)าพนักงานป]องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.1๔ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
4.1๕ ตําแหนง ครู (จํานวน 3 คน)
4.1๖ ตําแหนง ผู)ดูแลเด็ก (จํานวน ๒ คน)

-74.1๗ ตําแหนง คนงานทั่วไป
วิธีการดําเนินการ
ในการฝGกอบรมตามรายละเอียดที่กลาวมานั้นจะใช)วิธีการใน 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ฝGกอบรมภายในองคกร ซึ่งอาจใช)วิทยากรภายในหรือภายนอกองคกร
2) การสงบุคลากรไปรับการฝGกอบรมจากภายนอก
3) การฝGกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
4) การปฐมนิเทศซึ่งกําหนดให)บุคลากรทุกคน (คณะผู)บริหาร สภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู และพนักงานจ)าง ) ต)องได)รับการปฐมนิเทศในเรื่องดังตอไปนี้
ความรู)เกี่ยวกับสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ระเบียบวัฒนธรรมขององคกร ข)อ
ปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย บทบาทหน)าที่ในตําแหนงที่ต)องรับผิดชอบ การมาทํางาน และสวัสดิการ เป?นต)น
การประเมินการฝGกอบรม
การฝGกอบรมทุกครั้งจะต)องมีการประเมินผลเพื่อนําข)อมูลที่ได)รับมาทําการปรับปรุงการปฏิบัติงานให)มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด)วยวิธีการตาง ๆ ได)ดังนี้
1) การให)มีการประเมินผลการฝGกอบรมในกรณีการจัดฝGกอบรมในองคกรทุกครั้ง
2) จัดให)มีการบันทึกผลการอบรมทุกครั้งและนําข)อมูลไปใช)พิจารณาปรับตําแหนงหรือการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงของบุคลากร ( พนักงานสวนตําบล พนักงานจ)าง )
3) ให)มีการรายงานและบันทึกผลที่ได)ในกรณีที่ได)มีการสงบุคลากรไปฝGกอบรมภายนอก

-8แผนพัฒนาบุคลากร
องค3การบริหารส*วนตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประจําป5งบประมาณ 256๔
**************
ที่
1

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา
-ประชุมประจําเดือน

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค3

-พนักงานสวนตําบลยังเข)าใจ
ระเบียบและการปฏิบตั ิงานไม
ชัดเจน

-ซักซ)อมการปฏิบตั ิงานในรอบเดือนที่ผาน
มาและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต)อง

เป:าหมาย
(คน)
3๓

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ประชุม

-

ระยะเวลาการ
การติดตามการ
ดําเนินงาน
ประเมินผล
ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ ติดตามการทํางานที่
กําหนด

-อบรมบุคลากรของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท)องถิ่น จัดโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท)องถิ่น
2

-อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
อบต.

เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบตั ิ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

เพื่อให)ทราบและเข)าใจการปฏิบัตหิ น)าที่
ระเบียบกฎหมายที่เปลีย่ นแปลง

๒

การฝGกอบรม

3๔,๐00

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

๓

-อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน

-เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

-เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านงานเบี้ยยัง
ชีพของพนักงานสวนตําบล

1

การฝGกอบรม

3๔,๐00

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

-9ที่

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา

4

-อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห
นโยบายและแผน

-เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

5

-อบรมหลักสูตรนักวิชาการเงิน
และบัญชี

-เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

เป:าหมาย
(คน)
-เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านการวิเคราะห
1
นโยบายและแผนของพนักงานสวนตําบล
เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านการเงินและ
บัญชีของพนักงานสวนตําบล
-เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านการเงินและ
1
บัญชีของพนักงานสวนตําบล

6

-อบรมหลักสูตรเจ)าพนักงาน
ธุรการ

-เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

-เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านงานธุรการ
ของพนักงานสวนตําบล

7

-อบรมหลักสูตรเจ)าพนักงาน
จัดเก็บรายได)

-เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

8

-อบรมหลักสูตรนักวิชาการ
ศึกษา

-เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

หลักการและเหตุผล

3๔,๐00

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ต.ค.6๓-ก.ย.6๔

การติดตามการ
ประเมินผล
ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

การฝGกอบรม

3๔,๐00

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

1

การฝGกอบรม

24,000

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

-เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านงานจัดเก็บ
รายได)ของพนักงานสวนตําบล

1

การฝGกอบรม

25,000

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

-เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านงาน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ของ
พนักงานสวนตําบล

1

การฝGกอบรม

3๔,๐00

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

วัตถุประสงค3

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

การฝGกอบรม

-10ที่

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา

9

-อบรมหลักสูตรนักทรัพยากร
บุคคล

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค3

เป:าหมาย
(คน)
1

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ
3๔,๐00

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ต.ค.6๓-ก.ย.6๔

การติดตามการ
ประเมินผล
ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

การฝGกอบรม

-เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

-เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านการบันทึก
ข)อมูลของพนักงานสวนตําบล

10 -อบรมหลักสูตรเจ)าพนักงาน
ป]องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

-เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านการบันทึก
ข)อมูลของพนักงานสวนตําบล

1

การฝGกอบรม

40,000

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

11 -อบรมสถาบันการศึกษาจัด
อบรม

-เพิ่มพูนความรู)ในการปฏิบัติ
หน)าที่ของพนักงานสวนตําบล

-เพื่อเสริมสร)างความรู)ในด)านการบันทึก
ข)อมูลของพนักงานสวนตําบล

๒๐

การฝGกอบรม

1๒0,000

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔

ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

-11แผนพัฒนาบุคลากรองค3การบริหารส*วนตําบลกกปลาซิว
ประจําป5งบประมาณ 256๔
************
ลํา
ดับที่
1
2
3
4
๕

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจําเดือนผู)บริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผู)ใหญบ)าน
ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน

-

สนับสนุนให)พนักงานที่บรรจุใหมเข)าอบรมหลักสูตรของกรมสงเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให)พนักงานเข)ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน)าที่
หรืองานตางๆที่เป?นประโยชนตอองคกร
กําหนดแนวทางปฏิบัติให)พนักงานที่เข)ารับการอบรมหลักสูตรตางๆ
สรุปความสําคัญเสนอผู)บังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให)
พนักงานทุกคนได)รับทราบรวมกัน
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