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คํานํา
การบริหารงานบุคคลของราชการสวนทองถิ่นที่มีภารกิจเกี่ยวของกับประชาชน โดยบุคลากร
ในพื้นที่ตองปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล กระทรวง กรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให บรรลุ
เปาหมาย ซึ่งบางภารกิจตองอาศัยความรู ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคลากร จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัย คลองตัว และเสริมสรางขีด
สมรรถนะของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลใหมีความรอบรู พรอมที่จะสนองตอบตอภารกิจของทองถิ่น
ในแตละดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดจัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หนาที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาใหบุคลากรรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และหนาที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เปนพนักงานสวนตําบลที่ดี โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรแตละตําแหนงใหไดรับการพัฒนา
ในหลายๆ มิติ ทั้งในดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการดานการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดใชกรอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
39) พ.ศ. 2562 ดําเนินการ รวมทั้ง ไดใหความสําคัญ ในการพัฒนาบุคลากรดานการเมือง เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาตลอดจน สามารถสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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---------------------------------------------------------------------------------------------สวนที่ 1
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม ผู นํ า หรื อ ผูบ ริ ห ารองค ก รต า ง ๆ ต อ งมี ค วามตื่น ตั ว และเกิ ด ความพยายามปรั บ ตั ว ในรู ป แบบต า งๆ
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหมๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคกร ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริห ารความรูภ ายในองคกร เพื่อใหอ งคกรสมารถใชแ ละและพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม
1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546มาตรา
11 ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับ เปลี่ย นทัศนคติข องพนักงานสวนตําบลในสัง กัด ใหเปนบุคลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ
การบริหาราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึง
ปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลีย่ นแปลงไป
3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของพนักงานสวนตําบล เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิช าการสมัยใหม
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคณ
ุ ธรรม
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4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมใน หมูพนักงานสวนตําบลใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกันเพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี (ก.อบต.)
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2546 สวนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล ขอ 258 – 295 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ
เปนพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานสวนตําบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เป นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี โดยการพัฒนาพนัก งานสวนตําบลตอ ง
ดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวน
ตําบล มีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหาร
สวนตําบลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานสว นตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กํา หนดเปนหลักสูต รหลัก และเพิ่ม เติมหลักสูตรตามความจํา เป น ที่
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่นๆ ได เชน การพัฒนาโดย
ผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตนสังกั ด
หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด
หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได
2. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 20 มกราคม 2546 สวนที่ 3
การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ขอ 269 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พั ฒนาพนัก งานสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสว นตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเป น
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จึงไดหาความจําเปนใน
การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลตําแหนงตางๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนง ตามที่กําหนดในสวนราชการ
ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และค าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น

สวนที่ 2
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
1.วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหผูเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลไดเรียนรูแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เขาใจถึงบทบาทและหนาที่และแนวทางการปฏิบัติตนเปน
ขาราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต. กําหนด
1.2 เพื่อใชเ ปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนัก งานสว นตําบล ลูก จา งประจํา และ
พนักงานจาง
1.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน
1.4 เพื่อ ให ผูบัง คับ บัญ ชามีหนา ที่พัฒ นาผูอ ยูใต บัง คับ บัญ ชา เพื่ อเพิ่ม พูนความรู ทัก ษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผูอยู
ใต บังคับ บัญชาที่อยูภ ายใตการบังคับ บัญชาโดยตรง รวมทั้งผูอยูใตบัง คับ บัญชาที่เ พิ่งยายหรือโอนมาดํารง
ตําแหนง ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
1.6 เพื่อพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีความสามารถใน
การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปาหมายการพัฒนา
2.1 พนักงานสวนตําบลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลเขาใจ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
2.1 เพื่อสงเสริมใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
2.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง ลดปญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด
ประโยชนของสวนรวม
2.4 เพื่อใหผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา มีความพรอมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึ้น
2.5 เพื่อใหการประสานการทํางานเปนทีมและปฏิบัติหนาที่อยางสอดคลองกันและเปนระบบ
2.6 เพื่อพัฒนาสงเสริมความรู ความสามารถดานการบริหารใหแกคณะผูบริหารและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล
3. การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
การพัฒ นาบุคลากรขององคการบริห ารสวนตําบลบางใบไม โดยกํา หนดขึ้นจากการศึ กษา
วิเคราะหขอมูลในกรอบของวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
3.1 การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางกลุมผูนําและองคการ สุ จริต
ธรรม ที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
3.1.1 ยกยองบุคลากร / ผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม
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กิจกรรมที่ 1 กําหนดเกณฑและประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรที่ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
และสรางเปนผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู และกรณีศกึ ษา (Knowledge Management) จากผูนําเหลานี้
ทั้งงานที่ผานมาที่ผานมาและโครงการที่กําลังดําเนินเพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหแกบุคลากรอื่นๆ
3.1.2 สรางองคการสุจริตธรรมที่มีศกั ดิ์ศรี (Organizational Integrity)
กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรการและมาตรฐานองคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเปนเกณฑในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
กิจกรรมที่ 2 คนหาตัวอยางโครงการนวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
จากสวนราชการตาง ๆ เพื่อประมวลเปนตัวอยาง และนํามาศึกษาและประยุกตใชตอไป
3.1.3 กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทองถิ่น
กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางานของนักการเมืองทองถิ่น แลวเผยแพร
ใหประชาชนรับทราบ
3.2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่นในรูปแบบ
ตางๆ
3.2.1 ปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรูจากพระราชกรณียกิจ
พระราชจริย วัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานใหแ กขา ราชการ รวมถึง การพัฒนาโครงการหรือ
กิจกรรมที่ประยุกตความเขาใจดังกลาว
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเปนหลักสูตรสําหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ
3.2.2 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกบุคลากรทุกระดับ
กิจกรรมที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพื่อให
ทํางานไดตามหนาที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมเนนการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมอยางเดียว
แตเนนระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมการฝกอบรมดานจริยธรรมอยางเขมขนเปนการพัฒนาภาคบังคับ
โดยเฉพาะเรื่อง
• กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับงาน
• ความรู ความเขาใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถตัดสินใจกระทํา หรือไมกระทําบางสิ่งบางอยาง ไดอยางเหมาะสม
• การบริหารความขัดแยงและยึดมั่นในอุดมการณ
• การสรางความพึงพอใจกับประชาชน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขาสูระบบในตําแหนงผูบริหาร ทั้งนี้ การพัฒนา
บุคลากรรุนใหมดังกลาวมุงเนนสรางคนเกง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรมเขาสูระบบราชการยุคใหม
3.2.3 สรางศูนยกลางในการวิจัย สํารวจ ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอมูลขาวสาร ดานธรร
มาภิบาล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบใหคําปรึกษา แนะนําดานคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากรทั้งระบบ
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมใหมีการจัดการความรูและวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best Pracities) ใน
ดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในองคกร
3.2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอยางเขมขน
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กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง
• ปลูกฝงปรัชญาการเปนพนักงานสวนทองถิ่นที่ดี
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม
• ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
• เสริมสรางสมรรถนะหลักและทักษะที่จําเปน
3.2.5 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และสู
มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู
มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมการพัฒนาและดูงานอยางเขมขนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู
มาตรฐานสากล
3.3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
3.3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
กิจกรรมที่ 1 การนําเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมากําหนดไวในกระบวนการของการ
แตงตั้งหรือเลื่อนเขาสูตําแหนงบริหารในทุกระดับของหนวยงาน โดยใหเปนองคประกอบที่สําคัญ
กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนของการสรรหา บรรจุ
แตงตั้ง โอน ยาย
3.3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสูการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององคกร
กิจกรรมที่ 2 กําหนดใหมีการบังคับใชและบทลงโทษผูฝาฝนขอบังคับและวินัยขาราชการอยาง
ชัดเจน
3.3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลแกบุคลากร
กิจกรรมที่ 1 จัดทําและผลักดันใหมีการเอื้อประโยชนใหแกบุตร / ครอบครัวพนักงานสวน
ทองถิ่นที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่
3.4 การสรา งการมีสว นรว มในระบบสนับสนุน และโครงสรา งพื้นฐานทางดานคุณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3.4.1
เปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ 1 กําหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ รองทุกข รวมถึงระบบการรับฟงขอรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของหนวยงาน (Whistleblower)
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการ
ทํางาน
3.4.2 เป ด โอกาสให ป ระชาชน และหน ว ยงานอื่ น เข า มามี ส ว นร ว มและการติ ด ตาม
สถานการณการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหนวยงานอื่น เพื่อสรางเครือขาย
การทํางานรวมกันที่เขมแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสรางพลังมวลชนในพื้นที่ที่เขมแข็ง
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กิจกรรมที่ 2 สงเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุมตาง ๆ และหนวยงานอื่น เขารวม
เป น กรรมการ อนุกรรมการในชุมชนทอ งถิ่น เพื่อเข า รวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถวงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ
กิจกรรมที่ 3 การใหผูนําศาสนาหรือศาสนสถานเขามามีสวนรว มในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร
4. การวิเคราะห SWOT ของการพัฒนาบุคลากร
เพื่ อ เป นกรอบในการจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาสมรรถนะการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ
จําเปนตองศึกษาทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นโดยสังเขป รวมทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก เพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอยางทั่วถึง
ตรงตามเปาหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง ( Strengths : S )
1. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุงเนนผลสําเร็จ
3. องคการบริหารสวนตําบล จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอื้อตอการปฏิบัติราชการ
4. บุคลากรทํางานเปนทีมไดดี
5. บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
6. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเปนธรรม
8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของบุคลากร
9. งานการบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองและใชเวลาเหมาะสม
10.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช
งาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.องคการบริหารสวนตําบล จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติราชการ
12.องคก ารบริห ารสว นตําบล มีก ารจั ดสิ่งจูง ใจที่สงเสริม ใหบุคลากรปฏิบัติราชการให บ รรลุ
ประสิทธิผล
13.บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธที่ดีระหวางกันทั้งผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน
และระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน
14.บุคลากรมีความเขาใจ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลเปนอยางดี
จุดออน ( Weaknesses : W )
1. บุคลากรขาดการพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบตอหนาที่
2. การดําเนินการทางวินัยตอบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ําหรือมีศกั ยภาพนอยยังไมจริงจัง
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมไดมาตรฐาน
4. องคการบริหารสวนตําบลไมมีการกําหนดสายทางความกาวหนาในอาชีพ
5. องคการบริหารสวนตําบลไมมีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
6. การพัฒนาบุคลากรไมครอบคลุมทุกระดับ
7. บุคลากรขาดการทํางานเชิงบูรณการ
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8. ผูประเมินผลการปฏิบัติงานยังใชความรูสึกสวนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกวา
ใช ผลสําเร็จของงาน
9. วัฒนธรรมองคกรไมเอื้อตอการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไมใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอ
บุคลากรอยางเทาเทียมกัน
10. องคการบริหารสว นตําบล ขาดการติดตามประเมินผลดา นกํา ลังคนอยา งเปนระบบและ
ตอเนื่อง
11. บุคลากรขาดการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมใหมๆ
12. ผูบริหารทุกระดับยังไดรับการพัฒนานอย
13. องคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรไมมากพอ
14. เทคโนโลยีสารสนเทศดานกําลังคนยังถูกนํามาใชไมเต็มศักยภาพ
15. บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
16. บุคลากรยังขาดความเขาใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
17. องคการบริหารสวนตําบล ขาดการสรางและสงเสริมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถสูง
โอกาส ( Opportunities : O )
1. การปฏิรูประบบราชการ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทําใหตองเรงพัฒนาบุคลากร
2. ระบบการประเมินผลงานและการใหรางวัล ทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคลองตัวขึ้น
4. การปรับระบบโครงสรางตําแหนงใหมเปนโอกาสในการสรางความกาวหนาในอาชีพให แก
บุคลากร และทําใหบุคลากรทํางานไดตรงกับความรูความสามารถของตน
5. การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทํางานของทองถิ่น สงผลให การ
บริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความโปรงใส
6. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนโอกาสใหบุคลากรสามารถสื่อสารและทําความเขาใจกันได
อยางมีประสิทธิภาพ
7. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
8. นโยบายรัฐบาลสงเสริม สนับสนุนใหพัฒนาบุคลากรทองถิ่นมากขึ้น
9. การปรับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหบุคลากรตองมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
10.ประชาชนมีความตองการบริการที่มีคุณภาพ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นองเรงพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
อุปสรรค ( Threat : T )
1. ความตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถสูง ทําใหองคการบริหารสวนตําบลขาดแคลน
บุคลากรในบางสาขา
2. กฎหมายหลายฉบับลาสมัยไมเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม
3. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรนอย ไมเพียงพอตอการพัฒนาและสรางสิ่งจูงใจ
4. สวนราชการตางๆ ใหความสํา คัญ ตอการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน ทํา ใหศักยภาพของ
บุคลากรไมเทาเทียมกัน
5. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
จัดองคการบริหารสวนตําบล

สวนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 20 มกราคม
2546 กําหนดใหตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก
1. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบาย
ตาง ๆ เปนตน
2. ด า นความรู แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต ล ะตํ า แหน ง ได แ ก ความรู
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของตํ า แหน ง หนึ่ ง ตํ า แหน ง ใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ ก อบรม
งานพิมพดีด งานดานชาง เปนตน
3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริห ารงานและการบริการ
ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน
การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
5. ด า นศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ได แ ก การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน เช น จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข เปนตน
ดังนั้น จึงใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํา บล พนักงานสว นตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ การฝกอบรมตาม
หลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ดังนี้
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4. หลักสูตรดานการบริหาร
5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม

สวนที่ 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากร หรือสวนราชการหรือหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งตามความจําเปนและเหมาะสม ดังนี้
1.1 การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ เฉพาะ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม
1.2 การฝ ก อบรม อาจดํ า เนิ น การโดยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเอง หรื อ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานีห รือ
สถาบัน พัฒ นาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสวนราชการอื่น ตามความ
จําเปนและเหมาะสม
1.3 การศึกษา หรือดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยู
ในความสนใจและเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล แกผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
1.5 การสอนงาน ใหผูบัง คับบัญชามีหนาที่สอนงานใหกับ ผูอยูใตบังคับ บัญชากอ น
มอบหมายงาน
1.6 การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ใหคําปรึกษาดวยวิธีการที่เหมาะสม
1.7 การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตําบลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
เป น ไปตามระยะเวลาของแผนอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานส ว นตํ า บล คื อ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
ตามบัญชีรายละเอียดวิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร การพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

10
แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
1. หลักสูตรความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
1 การฝกอบรมพนักงานสวนทองถิ่นที่บรรจุใหม

เปาหมาย
บุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหม

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยดําเนินการ
ตุลาคม – กันยายน ของทุกป - สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
(ปงบประมาณ)
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หลักสูตรสําหรับนักบริหารงานทองถิ่น
หลักสูตรสําหรับหัวหนาสํานักปลัดอบต.
หลักสูตรสําหรับนักจัดการงานทั่วไป
หลักสูตรสําหรับนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หลักสูตรสําหรับนักทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรสําหรับเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
ครู
หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได
หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี
หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง
หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
หลักสูตร นายชางโยธา

เปาหมาย
นักบริหารงานทองถิ่น จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 ราย
นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ราย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ราย
นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ราย
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ราย
ครู จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานการคลัง จํานวน 1 ราย
นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย
นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 ราย
นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ราย
เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานชาง จํานวน 1 ราย
เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ราย
นายชางโยธา 1 ราย

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยดําเนินการ
2564 2565 2566
ตุลาคม – กันยายน
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(ปงบประมาณ)
- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนอื่นฯ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง
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3. หลักสูตรการบริหาร
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

1
2
3
4
5

หลักสูตรนายก อบต.
หลักสูตรรองนายก อบต.
หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต.
หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.

เปาหมาย
นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายก อบต.
เลขานุการสภา อบต.
ประธานสภา/รองประธานสภา
อบต.
สมาชิกสภา อบต.

ระยะเวลาดําเนินการ
2564 2565 2566
ตุลาคม – กันยายน
(ปงบประมาณ)

หนวยดําเนินการ
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนอื่นฯ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง

4. หลักสูตรสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เปาหมาย

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ - คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
บริหาร
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง
หลักสูตรการศึกษาดูงานดานการพัฒนาอาชีพ องคการบริหารสวนตําบลหัวชาง
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
หลักสูตรการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
หลักสูตรการออกแบบกอสราง
อื่น ๆ (ตามความเหมาะสม)

ระยะเวลาดําเนินการ
2564
2565 2566



















หนวยดําเนินการ
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนอื่นฯ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง
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5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่
1

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
2564
2565
2566



คณะผูบริหาร / สมาชิกสภา อบต.พนักงาน



สวนตําบล /พนักงานจาง









เปาหมาย

หนวยดําเนินการ
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนอื่นฯ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง

บัญชีรายละเอียดวิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
วัตถุประสงคและเปาหมาย

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา
3 ป

การพัฒนาดานบุคลากร
1. สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
และทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร
ดังนี้
- ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
- ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง
- ดานการบริหาร
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษา
ตออยางเต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให
ศึกษาตอ และสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการทํางาน
ตลอดเวลา
3. สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง สมาชิก อบต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2564 2566

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ
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วัตถุประสงคและเปาหมาย

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3
ป

การพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม
1. สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจางมีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
อยางเหมาะสม
2. การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
3. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม
4. มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข วางตัวเปนการทางการเมือง

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2564 2566

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ
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วัตถุประสงคและเปาหมาย
เพื่อใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3
ป

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาดานอื่น ๆ
1. สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว
2. ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน
3. สรางแรงจูงใจในการทํางาน
4. สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม 5 ส

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
และสถานที่บริการ
ประชาชน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
พ.ศ.2564 - 2566 งบ อบต.

หมายเหตุ

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม ประกอบดวย
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
3. หัวหนาสวนราชการทุกสวน
กรรมการ
4. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นที่เกี่ยวของอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวเสนอ
ผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล

ตัวชี้วัดและขอเสนอระดับเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 – 2566 ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล
2. ระดับความโปรงใสในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลดีขึ้นอยางนอยรอยละ 20 ในป
พ.ศ. 2564
3. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสูงขึ้นมากกวา
รอยละ 60 หรือไมนอยกวาเปาหมายที่ผานมา
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการที่โปรงใสและเปนธรรมขององคการ
บริหารสวน-ตําบล เพิ่มสูงขึ้นมากกวารอยละ 60 หรือไมนอยกวาเปาหมายที่ผานมา
5. รอ ยละของบุ ค ลากรในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลที่ เ ข า ใจและประยุ ก ต ห ลั ก คุณ ธรรม
จริย ธรรม ธรรมาภิ บาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติร าชการ มากกวาร อยละ 60 ของจํ า นวน
ประชากรที่สุมทดสอบ
6. ระดับ ความพึง พอใจของผูป ฏิ บัติ งานตอ ความเปน ธรรมในการบริห ารงานที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น
มากกวารอยละ 60 หรือไมนอยกวาเปาหมายที่ผานมา

ภาคผนวก

แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
1. หลักสูตรความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
1
การฝกอบรมพนักงานสวนทองถิ่นที่บรรจุใหม

เปาหมาย
บุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหม

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม – กันยายน ของทุกป
(ปงบประมาณ)

หนวยดําเนินการ
- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการ
2564 2565 2566
ตุลาคม – กันยายน
(ปงบประมาณ)

หนวยดําเนินการ

2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรสําหรับนักบริหารงานทองถิ่น
หลักสูตรสําหรับหัวหนาสํานักปลัดอบต.
หลักสูตรสําหรับนักจัดการงานทั่วไป
หลักสูตรสําหรับนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หลักสูตรสําหรับนักทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรสําหรับเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
ครู
หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได
หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี
หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง
หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
หลักสูตร นายชางโยธา

เปาหมาย
นักบริหารงานทองถิ่น จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 ราย
นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ราย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ราย
นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ราย
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ราย
ครู จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานการคลัง จํานวน 1 ราย
นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย
นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 ราย
นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ราย
เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานชาง จํานวน 1 ราย
เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ราย
นายชางโยธา 1 ราย

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนอืน่ ฯ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง

3. หลักสูตรการบริหาร
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

1
หลักสูตรนายก อบต.
2
หลักสูตรรองนายก อบต.
3
หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ
4
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต.
5
หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.
4. หลักสูตรสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เปาหมาย
นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายก อบต.
เลขานุการสภา อบต.
ประธานสภา/รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
เปาหมาย

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ บริหาร - คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
หลักสูตรการศึกษาดูงานดานการพัฒนาอาชีพ
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
องคการบริหารสวนตําบลหัวชาง
หลักสูตรการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
หลักสูตรการออกแบบกอสราง
อื่น ๆ (ตามความเหมาะสม)

ระยะเวลาดําเนินการ
2564 2565
2566
ตุลาคม – กันยายน (ปงบประมาณ)

ระยะเวลาดําเนินการ
2564
2565 2566



















หนวยดําเนินการ
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนอืน่ ฯ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง

หนวยดําเนินการ
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนอืน่ ฯ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง

5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

1

หลักสูตรสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เปาหมาย
คณะผูบริหาร / สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวน
ตําบล /พนักงานจาง

ระยะเวลาดําเนินการ
2564
2565
2566
















หนวยดําเนินการ
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนอืน่ ฯ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง

