ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาแขม
เรื่อง การใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (พ.ศ.๒๕61-2563)
…………………………….
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาแขม ไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
(พ.ศ.๒๕61-2563) เพื่อใชเป2นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร และเพื่อใหเป2นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และเพื่อให
เป2นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเลย (ก.อบต.จังหวัดเลย) เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แกไข
เพิ่มเติมถึงปBจจุบัน) ขอ ๒๖๙ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปF
ขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝHายการเมือง และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (พ.ศ.๒๕61-2563)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕60

(นายธนชิต สุพรหมอินทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขม

แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3)

ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คํานํา
การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจและ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่แถลงไวตอสภา อบต. ไดนั้น
บุคลากรถือเป2นสวนที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารและนําองคกรไปสูความสําเร็จ องคการบริหารสวนตําบล
นาแขม จึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกดาน เทาที่กําลัง
ความสามารถของ อบต. และบุคลากรจะทําได และไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว เป2นแนวทางใน
การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทุกกลุมขององคการบริหารสวนตําบล มีระยะเวลาของแผน ๓ ปF
(พ.ศ.๒๕61-2563) ตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง และอาจจะมีการปรับปรุง ใหเหมาะสมขึ้นในโอกาส
ตอไป
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม หวังเป2นอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการตามแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลนี้แลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาแขมจะเป2นบุคคลที่มีคุณภาพ เป2นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสรางผลงานที่ ดี มีมาตรฐานใหแกองคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขมได จึ ง
ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ๓ ปF (พ.ศ.๒๕61-2563)
ไว ณ ที่นี้

องคการบริหารสวนตําบลนาแขม

สารบัญ

สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
ขอมูลอัตรากําลัง
- โครงสรางอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง
การวิเคราะหบุคลากร
- การวิเคราะหตัวบุคลากร
- การวิเคราะหในระดับองคกร
- การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
สวนที่ ๒
วัตถุประสงคและเปPาหมายการพัฒนา
สวนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
สวนที่ ๔
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
สวนที่ ๕
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
สวนที่ ๖
การติดตามประเมินผล

หนา
๑
๓
๔

10
11
๑3
๑5
๑8
๑9

ภาคผนวก
บันทึกขออนุมัติจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (พ.ศ.๒๕61-2563)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (พ.ศ.๒๕61-2563)
บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (พ.ศ.๒๕61-2563)

-๑สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
**********************************
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
๑.๑. ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อ
แสวงหารูปแบบใหมๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนา
ระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคกรสามารถใชและพัฒนาความรู ที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี ก าวาดวยหลั กเกณฑและวิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเป2นองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเป2นบุคลากร
ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและมี การเรี ย นรู รวมกั น ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชนในการปฏิ บั ติ ร าชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแก
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่อง
ถึ ง ปB จ จุ บั น เนนการสรางความคิ ด ใหมๆ ตามวิ ช าการสมั ย ใหมและนํ า มาปรั บใชกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเป2นหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมี
ลักษณะเป2นองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

-๒๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัย ทัศนและปรับ เปลี่ย น
ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเป2นผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ตองมีการสรางการมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเลย
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ในสวนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน
ดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อใหเป2นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ขอ ๒๖๙ จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลขึ้น โดยจัดทํา
ใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปF ขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม และจัดทําใหครอบคลุมถึง
บุคลากรจากฝHายการเมือง และพนักงานจาง
๒. ขอมูลดานบุคลากร
๒.๑ อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง
ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปF พ.ศ.๒๕61-2563 ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
ตามอัตรากําลังไว ดังนี้

สํานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
-งานนโยบายและแผน
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-งานการเจาหนาที่
-งานจัดการงานทั่วไป
-งานประชาสัมพันธ#
-งานป$องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานธุรการ

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
-งานทะเบียนทรัพย#สินและพัสดุ
-งานการเงินและบัญชี
-งานจัดเก็บรายได
-งานธุรการ

กองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
-งานก*อสราง ออกแบบและควบคุม
อาคาร
-งานธุรการ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

-๓-

กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)
-งานบริหารการศึกษา
-งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนา
-งานธุรการ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

-4ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลนาแขม
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลนาแขม ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปPาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพื่อเป2นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรใน
ความรับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
“ทันสมัย รวมใจประสาน บริการเปEนเลิศ เทิดคุณธรรม”
ทันสมัย (M : Modern)
ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอดและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามระบบการพัฒนาขาราชการ
รวมใจประสาน (U : UMTY)
ความรวมมือประสานเป2นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลนาแขมตามประเด็น
ยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปPาหมาย
บริการเปEนเลิศ (S : SERVICE – MIND)
การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ ผูทํางานใหประชาชนชื่นใจ”
การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติตองเป2นไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิงภารกิจแหงแหงรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเป2น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
ขาราชการจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความโปรงใส และเป2นธรรม
พันธกิจ
1. สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเป2นมาตรฐาน
2. สงเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมีสวนรวมเพื่อสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมี
สัมพันธภาพที่ดี
3. สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร ทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเป2นระบบตอเนื่องและ
ทั่วถึง
4. เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ
5. ดําเนินการและพัฒนาการฝ^กอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการทํางาน
ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อมั่นตนเอง และใหเกิดแกบุคลการในสังกัดทุกหนวยงาน
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1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคลองกับการพัฒนาระบบ
ราชการ
2. ระบบการพัฒนากําลังคนมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ อบต.นาแขม ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝ^กอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
4. กระบวนการเรียนรูของบุคลการสั งกัด อบต.นาแขม มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและ
เผยแพรสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการใหทุนการศึกษาตอ
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3. มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา มีเครือขายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี และปริญญาโท ในเขตพื้นที่
4. กรมสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนดแนวนโยบายใหพนักงานสวน
ตํ า บลไดศึ กษาตอถึ งระดั บ ปริ ญ ญาโทดวยการเตรี ย มความพรอมดานสถานที่ ศึก ษา และแนวทางการให
ทุนการศึกษา
5. บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เยื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดขยายใหญ
ปรับขนาดเป2นขนาดกลาง และมีแนวโนมที่จะจัดตั้งเป2นเทศบาลตําบลในอนาคต
6. พนักงานสวนตําบลมีโ อกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทั่ว ถึง มีการติ ดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน
จุดออน (Weaknesses : W)
1. สํานักงานมีความคับแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ
2. จํานวนพนักงานสวนตําบลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวา
จํานวนบุคลากร
3. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางบางสวนไมมีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ
โอกาส (Opportunities : O)
1. กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เป2นตน
3. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน
6. อบต. ใหทุนการศึกษาแกพนักงานสวนตําบลไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน
3. พนักงานสวนตําบลขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
มากกวาการพัฒนาคน
ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในองคกร
2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเป2นเลิศ
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารเพื่อใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรง
ตามวั ตถุประสงค (Objective) ที่ว างไว โดยมีการบริห ารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์(result based
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร
5. มีประสิทธิ ภาพและเกิดความคุ มคาในเชิ งภารกิจของรั ฐ ซึ่งไดแกการบริห ารที่จ ะตอง
บริหารในเชิงเปรียบเทียบระหวางปBจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา costbenefit analysis ใหวิเคราะหความเป2นไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบกับประโยชน
ที่ไดรับ รวมทั้งจัดทําเปPาหมายการทํางานและวัดผลงานของบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับ
องคกร (Organization scorecards)
ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร
1. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ขององคกร (developing and maintaining a quality of work life that makes employment the
organization desirable)
4. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน (communication HRM rising
policies and strategies to all employees)
5. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping
maintain ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงานสวนตําบลไดรับการสงเสริมใหเรียนรูทั้งในและนอกระบบ
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1. เกิ ด ประโยช นสุ ข ตอประชาชน การบริ ห ารราช การที่ ส ามารถตอบสนอง
(Responsiveness) ตอความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive
impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน
2. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป2น มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกลตัว
ประชาชน
3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งไดแก
การปฏิบัติราชการที่มุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey)
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลนาแขม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน
1. แผนงานพัฒนาความรูในองคกร
2. แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหนวยงานตางๆใน
สังกัด อบต.นาแขม
3. แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
4. แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.นาแขม
5. แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝ^กอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการฝlกอบรม
1. แผนงานฝ^กอบรมบุคลากรตามความจําเป2น (หลักสูตรกลาง)
2. แผนงานฝ^กอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ (หลักสูตรเฉพาะดาน)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning Organization)
1. แผนงานจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการพัฒนากําลังคน
2. แผนงานสรางเครื อ ขายความรวมมื อ ในการพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ สนั บ สนุ น ประเด็ น
ยุทธศาสตรจังหวัด

-8การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปoจจุบัน
นายกองค#การบริหารส*วนตําบล
สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหนาหน*วยงาน
จัดทําแผน ควบคุม
กํากับดูแล

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบใหเป3นไป
ตามระเบียบแลวรายงาน
นายกองค#การบริหารส*วนตําบล

ทํางานตามคําสั่ง
ฝ5กฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตร#ได

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม จะเป2นการพัฒนา
โดยใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเป•ด โดยบุ คลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่ มี
คุณภาพ มี คณะกรรมการทํ า หนาที่ ว างแผนอั ต รากํ า ลั ง สรรหาทั้ งการบรรจุ แตงตั้ ง การโอนยาย และ
ประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตําแหนงการพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการ
พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลที่จะปรับปรุงจึงเป2นดังนี้
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วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองค#การบริหารส*วนตําบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเป3นธรรม

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

หัวหนาหน*วยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน
ส*งเสริม/สนับสนุน
ใหความเป3นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทํางานเป3นทีม
ฝ5กฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร#ได

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล
“ภายในปF ๒๕๖3 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม จะมีความกาวหนามั่นคง
ในชีวิต มีความรูความสามารถ มีความชํานาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน
และประชาชนตองไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่”
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วัตถุประสงคและเป[าหมายการพัฒนา
****************************
๒.๑ วัตถุประสงคการพัฒนา
๑. เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลนาแขม
๒. เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการ
พัฒนาตนเอง ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม
๓. เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาแขมปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
๔.๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๔.๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๔.๓. ดานการบริหาร
๔.๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๔.๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป[าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นคณะผูบริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกทองถิ่นสภาองคการบริหารสวนตําบล
๓. การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นพนักงานสวนตําบล
๔. การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นพนักงานจาง
๕. การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

-11หลักสูตรการพัฒนา
****************************
พนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม แตละตําแหนงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางนอยในหนึ่งหลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบตั ิราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (6) พ.ศ.๒๕52
๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๙ ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปPาย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปBจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตามหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปBจจุบัน
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๑. หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล
๒. หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
๓. หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
๔. หลักสูตรประธานสภา อบต.
๕. หลักสูตรนักบริหารงานอบต.

-๑2๖. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.
๗. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต.
๘. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป
๙. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
๑๐. หลักสูตนักทรัพยากรบุคคล
๑๑. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๒. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
13. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
๑4. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
๑5. หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี
๑6. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได
๑7. หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ
๑8. หลักสูตรนักบริหารงานชาง
19. หลักสูตรนายชางโยธา
๒0. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
๒1. หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก
๒2. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
๒3. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒4. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๒5. หลักสูตรดานการบริหาร
๒6. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม
๒7. มนุษยสัมพันธในองคกร
๒8. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
29. การปฏิบัตติ นตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
๓0. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรที่สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน
๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการเดียวกัน
ได

-๑3สวนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา

----------------------------------------

วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม กําหนด
วิธีการพัฒนา ตามความจําเป2นและความเหมาะสมในการดําเนินการ โดยใชวิธีดังนี้
๑. วิธีการดําเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝ^กอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนของ
องคการบริหารสวนตําบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การใหคําปรึกษา
๒. แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม
นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไว
๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เป2นผูดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลจัดสงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม
๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนาพนักงาน
สวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม เป2นผูดําเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา
๓.๑ ปF พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
๓.๒ ปF พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๓ ปF พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
๔. โครงการตามแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
โครงการตางๆ ในสวนที่ ๕

-๑4แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เริมต้ น

๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แตงตั้งคณะทํางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเป2น
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเป2น

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับ
หนวยราชการอื่น หรือ วาจางเอกชนดํา เนิน การและเลือ ก
รูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝ=กอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร/สัมมนา

- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบถึง
ความความสําเร็จ ความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

สิ้นสุด

อบรมสัมมนาผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง

อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อบต.

อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการ
คลัง
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานชาง

อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
การศึกษา
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทัว่ ไป

อบรมหลักสูตรนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน
อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน

1

2

3

5

7

8

6

4

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

ที่

เพื่อรับทราบปBญหาอุปสรรคตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในดานตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมาก
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการบริหาร
งานทองถิน่
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการบริหาร
งานคลัง
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการบริหาร
งานชาง
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการ
บริหารงานการศึกษา
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการ
บริหารงานทั่วไป
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการนโยบาย
และแผน
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการพัฒนา
ชุมชน

วัตถุประสงค

1

1

1

1

1

1

1

เป[าหมาย
(คน)
74

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

300,000

อบรม /
ฟBงบรรยาย /
ศึกษาดูงาน
การฝ^กอบรม

งบประมาณ

วิธีการพัฒนา

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ระยะเวลาการ
การติดตาม
ดําเนินงาน
การประเมินผล
ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

สวนที่ ๕
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปv พ.ศ.๒๕61-2563
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม

-15-

19

18

17

16

15

14

13

12

11

วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานบุคคล
เพื่อเสริมสรางความรูในดานนักจัดการ
งานทัว่ ไป
อบรมหลักสูตรนักวิชาการ
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการประ
ประชาสัมพันธ
สัมพันธ
อบรมหลักสูตรเจาพนักงานพัฒนา เพื่อเสริมสรางความรูในดานการพัฒนา
ชุมชน
ชุมชน
อบรมหลักสูตรปPองกันและบรรเทา เพื่อเสริมสรางความรูในดานการปPองกัน
สาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
อบรมหลักสูตรธุรการ
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานธุรการ
ของ อปท.
อบรมหลักสูตรงานการเงินและบัญชี เพื่อเสริมสรางความรูในดานการการเงิน
และบัญชีของ อปท.
อบรมหลักสูตรงานพัสดุ
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานพัสดุของ
อปท.
อบรมหลักสูตรงานจัดเก็บรายได
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานจัดเก็บ
รายไดของ อปท.
อบรมหลักสูตรงานโยธา
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานโยธาของ
อปท.
อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานการ
ศึกษาของ อปท.

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

9 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
10 อบรมหลักสูตรนักจัดการงานทัว่ ไป

ที่

1

1

1

1

1

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

1
4

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม
การฝ^กอบรม

วิธีการพัฒนา

1

1

เป[าหมาย
(คน)
1
1
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30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000
30,000

งบประมาณ

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ระยะเวลาการ
การติดตาม
ดําเนินงาน
การประเมินผล
ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด
ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กาํ หนด

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

24 สงเสริมการอบรมคุณธรรม/
จริยธรรม ใหแกพนักงาน สมาชิก
สภาทองถิ่น และฝHายบริหาร
25 สงบุคลากรทุกภาคสวนเขารับการ
อบรม/สัมมนา ที่จัดโดยหนวยงาน
ตาง ๆ
26 อบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน
27 อบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
ตาง ๆ

22 อบรมมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ขั้นพื้นฐาน)ของ อปท.
23 ประชุมประจําเดือนรวมกันระหวาง
พนักงานและผูบริหารทองถิ่น

21 อบรมหลักสูตรผูบริหารทองถิ่น

20 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาทองถิ่น

ที่

เพื่อสรางความรู ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก
บุคลากร
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการ
ตรวจสอบภายใน
เพื่อสรางความรู ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแกบุคลากร

เพื่อเสริมสรางความรู ทัศนคติ และ
ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภา
ทองถิ่น
เพื่อเสริมสรางความรู ทัศนคติ และ
ศักยภาพของผูบริหารทองถิ่น
เพื่อเสริมสรางความรู ในดาน
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
เพื่อซักซอมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่
ผานมาและแนวทางการปฏิบัติงานที่
ถูกตอง
เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรทุกภาคสวนเป2น
ผูมีความรูคูคุณธรรม

วัตถุประสงค

การฝ^กอบรม
การประชุม
การอบรม
การอบรม
การฝ^กอบรม
การฝ^กอบรม

56
74
74
1
25

การฝ^กอบรม

การฝ^กอบรม

วิธีการพัฒนา

10

4

เป[าหมาย
(คน)
18

-17-

30,000

30,000

-

-

-

300,000

40,000

540,000

งบประมาณ

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 สังเกตผลหลังจากเขารวม
ประชุม

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ระยะเวลาการ
การติดตาม
ดําเนินงาน
การประเมินผล
ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ทดสอบตามแบบที่กําหนด

-18-

มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน
เป2นประจําทุกปF โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม
๒. จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานตางๆ เป2นเจาภาพ การพบปะสังสรรค เป2นตน
มาตรการดําเนินการทางวินัย
๑. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไม
รายแรงไดในขั้นวากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเวนการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป2นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา เลนการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป2นเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องคการบริหารสวนตําบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

-19สวนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
*******************
๑. องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
นาแขม ประกอบดวย
๑. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลที่นายกคัดเลือกเป2น
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
๓. หัวหนาสวนราชการทุกสวน
กรรมการ
ใหคณะกรรมการ มี ห นาที่ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนาของบุ คลากร กํ า หนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นที่เกี่ยวของ อยางนอยปFละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
บทสรุป
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามแผนพั ฒ นาพนั ก งานสวนตํ า บลขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขม สามารถ
ปรับเปลี่ยนแกไข เพิ่มเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร
ตางๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเป2นเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงที่จําเป2น
ไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเป2น อาจตองทําการยุบ หรือปรับโครงสราง
หนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถิ่นใหมากที่สุด บุคลากรที่มี
อยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ

ภาคผนวก

