แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 - 2563

จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

คำนำ
ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
เลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ได้ก ำหนดให้องค์ก ารบริห าร
ส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน
ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิ บัติงาน ด้านความรู้และทั กษะของงานแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล ประจำปี 256 (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕63) ขึ้นโดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61
– ๒๕63) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเลย
- การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา
ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

๑
๒
๒
๓
๔
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๒๔

ภาคผนวก
- สำเนาคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
- สำเนาประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61-๒๕63)

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่ อให้องค์การสามารถใช้และพัฒ นาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์แ ละวิธี ก ารบริ ห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา ๑๑
ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมี ห น้ าที่ พั ฒ นาความรู้ในส่วนราชการเพื่ อให้ มี ลั กษณะเป็ น องค์การแห่ งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่ อ สถานการณ์ รวมทั้ งต้ อ งส่ งเสริ ม และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริห ารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้ องพั ฒ นาความรู้ค วามเชี่ยวชาญให้ เพี ย งพอแก่ การ
ปฏิ บั ติ งาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั งคมที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว และสถานการณ์ ข องต่ า งประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้ อ งมี ก ารส่ งเสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข อง
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

- ๒ ๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเลย
ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๓
การพัฒ นาพนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพั ฒ นาพนักงานส่วนตำบล ก่อน
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่ อให้ เป็ น ไปตามประกาศพนั ก งานส่ วนตำบลจังหวัดเลย เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการ
บริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล ลงวั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม ๒๕๔๕ ข้ อ ๒๖๙,๒๗๐,๒๗๑,
๒๗๒,๒๗๓,๒๗๔ และ ๒๗๕ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ าลี่ และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.

๓.
๔.

๑.๔ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ของแต่ละที่จริงๆ)
จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วน
มีเจ้าหน้าที่และผูร้ ับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง
ราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
๒. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
ต่อเหตุการณ์
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
๓. เจ้าหน้าทีม่ ีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ
ต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
ทันสมัยอยู่เสมอ
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ ขวัญ
มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน
และกำลังใจ ที่จะทำให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเท
วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร
กำลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน
อุปสรรค์ (threats)
โอกาส (Opportunities)
นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๓๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๑. ควรให้มกี ารปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๒. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๓. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๖. วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม
๗. พัฒนาการกระจายอำนาจ
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลท่ า ลี่ ได้ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
“ทันสมัย
ร่วมใจประสาน
บริการเป็นเลิศ
เทิดคุณธรรม”
ทันสมัย (M : Modern) ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอด
และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ
ร่วมใจประสาน (U : UMTY) ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลี่ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย
บริการเป็ น เลิศ (S : SERVICE – MIND) การปฏิ บั ติตามแนวพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบาย
รัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตาม
พระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

- ๔ พันธกิจ
 สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
 ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี
สัมพันธภาพที่ดี
 ส่งเสริม และพัฒ นากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.ท่ าลี่ทุ กส่วนราชการ/หน่ วยงานอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและทั่วถึง
 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
 ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการทำงาน
ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตำบลท่ าลี่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ (Knowledge Worker)
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ
 ระบบการพั ฒ นากำลังคนองค์การบริห ารส่วนตำบลท่ าลี่มี มาตรฐานสามารถรองรับ ภารกิจการพั ฒ นา
บุคลากรของ อบต.ท่าลี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด อบต.ท่าลี่ มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ในเขตพื้นที่อำเภอท่าลี่
4. กรมส่งเสริมให้ความสำคัญ ในการพัฒ นาคน โดยการกำหนดแนวนโยบายให้พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลี่ได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา
และแนวทางการให้ทุนการศึกษา
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เยื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับขนาด
เป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลในอนาคต
6. พนักงานส่วนตำบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในสำนักงาน
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. สำนักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ
2. จำนวนพนักงานส่วนตำบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานมากกว่าจำนวน
บุคลากร
3. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ

- ๕ โอกาส (Opportunities : O)
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. พนักงานส่วนตำบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน
6. อบต.ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานส่วนตำบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. พนักงานส่วนตำบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจำกัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ
4. เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ก ารบริ ห ารเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ (Outcome) ตรงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ที่ ว างไว้ โดยมี ก ารบริ ห ารงานแบบมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ (result based
management) และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งปั จ จั ย น้ ำ เข้ า (input) กั บ ผลลั พ ธ์ (outcome) ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยมี ก ารทำ costbenefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ รวมทั้ ง จั ด ทำเป้ า หมายการทำงานและวั ด ผลงานของตั ว บุ ค คล (individual
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ในการพัฒนาบุคลากร
1. พนักงานส่วนตำบลมีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the
organization desirable)
4. ช่วยสื่ อวิสั ยทั ศ น์ นโยบาย และกลยุท ธ์สู่พ นักงานทุ กคน (communication HRM rising policies
and strategies to all employees)
5. ช่วยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain
ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ

- ๖ ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ
ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน
3. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานการจั ด ทำระบบแผนและประสานการพั ฒ นาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆในสังกัด อบต.ท่าลี่
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.ท่าลี่
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/
ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น
(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่ อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒ นา
กำลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒ นากำลังคนเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

- ๗ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
รายละเอียดโครงการ
ผลการดำเนินงาน
1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ใน  จำนวนครั้งการประชุมของ
 จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ
องค์กร
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กำหนดแนวทางและการ
และยุทธศาสตร์กำลังคน อบต.ท่าลี่
ดำเนินงานพัฒนาระบบ
 การดำเนินงานของ
ราชการและยุทธศาสตร์การ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 จำนวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
พัฒนา อบต.ท่าลี่
ราชการและยุทธศาสตร์
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง
กำลังคน อบต.ท่าลี่
 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจำ
เวทีวิชาการข้าราชการรู้ทันการ
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
เปลี่ยนแปลง
รวม 12 ครั้ง/ปี
1.2 แผนงานจัดทำระบบแผนและ  หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
 ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
ประสานการพัฒนาระบบราชาร
อบต.ท่าลี่จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อ
อบต.ท่าลี่จัดทำแผนพัฒนา
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดอบต.ท่าลี่
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
บุคลากรในสังกัด
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
สังกัดปีงบประมาณ 2561-2563  ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
แล้วเสร็จ
ในสังกัด
ความจำเป็น(Training Need)
 การหาความจำเป็น (Training  ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
ความจำเป็น(Training Need) และมี
Need) ในการพัฒนาบุคลากร
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ
เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
แผนการพัฒนาบุคลากรใน
จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
สังกัด
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตนในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด
 การประชุมประสานแผนการ
 มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี
 จัดการประชุมส่วนราชการ/
พัฒนาบุคลากร
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดทำแผนการ
หน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ
2561-2563
 มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจำปี งบประมาณ
2561-2563
 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร  มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน
 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
อบต.ท่าลี่
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดทำข้อมูลบุคลากรในสังกัด
ในสังกัดพื้นที่ อบต.ท่าลี่
ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที

แผนงาน/โครงการ
1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร
 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัด
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ
ในสังกัด
 การดำเนินการทางวินยั
 การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด

แผนงาน/โครงการ
1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษา
ดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
 การจัดทำทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการศึกษาดูงาน/
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ

- ๘ ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัดทุกระดับ
 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัด
 มีการดำเนินการทางวินัย
 มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด

ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
 มีการจัดทำทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ
 มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการ
ขององค์กรมีข้าราชการ/บุคลากร
ที่เข้ารับการอบรมดูงานกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ/
ภายนอก

รายละเอียดโครงการ
 ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบนั
ครบถ้วนและสามารถนำมาปรับ
ใช้ได้ทันที
 อบต. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ทุกระดับในสังกัดและให้ข้อคิดเห็น
ประกอบ การแต่งตัง้ ข้าราชการ
ระดับหัวหน้าส่วนราชการประจำ
อบต.ต่อส่วนราชการต้นสังกัด
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถดำเนินการทางวินยั สำหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากรใน
สังกัดดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด

รายละเอียดโครงการ
 มีการจัดทำข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล
ในการใช้บุคลากรให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ (Put
the Right man on the Right
job) นำไปสู่การจัดตั้งธนาคาร
สมอง (Think Tank)
 ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
ตามความต้องการขององค์กรโดย
การสนับสนุนทุนของส่วน
ราชการต้นสังกัด,ทุนส่วนตัว
,จังหวัด CEO หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น/องค์กร และรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ เช่น อบจ./อบต.,ธนาคาร,
บริษัท,ห้างร้านต่างๆในพื้นที่มี
ข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
รอรมดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศ เช่น
อังกฤษ,แคนาดา และกลุ่ม
ประเทศเอเชีย (กลุม่ ประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อศึกษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)

- ๙ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด
รายละเอียดโครงการ
ผลการดำเนินงาน
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
 กรมส่งเสริมการปกครอง
 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา
ตามความจำเป็น (หลักสูตรกลาง)
ท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรกลาง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
เพือ่ ให้ความรู้แก่ประชาชน
การให้ความรู้ในลักษณะของ
และบุคลากรในสังกัดส่วน
การจัดหลักสูตรต่างๆ แก่
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด ตามความจำเป็นและ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงานโดย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทำเป็นหลักสูตร
กลาง
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน  มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา  ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
เฉพาะด้าน)
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพิ่ม
ความรู้ในลักษณะของการจัด
และพัฒนาศักยภาพในการ
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทำเป็น
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัด
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร
การพัฒนาชุมชน ฯลฯ
แผนงาน/โครงการ

- ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning)
แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรูเ้ พื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากำลังคน

ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
 มีการทำแผนการจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ  มีการทำโครงการความร่วมมือ
ร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.ท่าลี่
จังหวัด
 มีการจัดทำโครงการความ
 โครงการความร่วมมือทาง
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
หน่วยงานและองค์กรภายนอก
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.
อบต.ท่าลี่
ท่าลี่
 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างอบต.ท่าลี่
และองค์กรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดโครงการ
 จัดให้มีคณะทำงานจัดทำ
ระบบการบริหารความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ปี 25612563
 สนับสนุนให้มกี ารจัดทำ
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.ท่าลี่
เป็นการแสวงหาความร่วมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ
 จัดให้มีการจัดทำโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก อบต.ท่าลี่ เพื่อเป็น
การแสดงความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร

- ๑๑ ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๑. เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
๒. การพัฒนาพนักงานจ้าง
๓. ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- ๑๒ ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3)
๑. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล)
๒. หลักสูตรหัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
๓. หลักสูตรผูอ้ ำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)
๔. หลักสูตรผูอ้ ำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
๕. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา)
๖. หลักสูตรหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
๗. หลักสูตรหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร(นักบริหารงานเกษตร)
๘. หลักสูตรหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข)
๙. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๑๑. หลักสูตรนิติกร
๑๒. หลักสูตรบุคลากร
๑๓. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๕. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
๑๖. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๗. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้
๑๘. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
๑๙. หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา
๒๐. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประปา
๒๑. หลักสูตรนายช่างสำรวจ
๒๒. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
๒๓. หลักสูตรครูผู้ช่วย/ครู
๒๔. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
๒๕. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
๒๖. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร
๒๗. หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
๒๘. หลักสูตรลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง
๒๙. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๓๐. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๓๑. ส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๓๒. พัฒนาระบบ IT ให้มปี ระสิทธิภาพ
๓๓. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

- ๑๓ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักงาน
ปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกอง
ช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดำเนินการ
ปลัด อบต. ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จำนวนคน) (จำนวนคน)(จำนวนคน) ดำเนินการเอง
หน่วยงานอื่น
/
๑
๑
๑

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

- ๑๔ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๕

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
สวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๗

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
ส่งเสริมการเกษตรหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๘

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดำเนินการ
หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
ดำเนินการ
หน่วยงานอื่น
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)
เอง
/
๑
๑
๑

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

- ๑๕ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๙

การดำเนินการ
พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จำนวนคน) (จำนวนคน)(จำนวนคน) ดำเนินการเอง
หน่วยงานอื่น
/
๑
๑
๑

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๓

๒

๒

/

- ๑๖ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ /
เจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
เกี่ยวข้อง
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกัน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
และบรรเทาสาธารณภัยหรือ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดำเนินการ
พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จำนวนคน) (จำนวนคน)(จำนวนคน) ดำเนินการเอง
หน่วยงานอื่น
/
๒
๒
๒

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๒

๒

/

- ๑๗ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ /
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่าง
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๐ หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดำเนินการ
พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จำนวนคน) (จำนวนคน)(จำนวนคน) ดำเนินการเอง
หน่วยงานอื่น
/
๒
๒
๑

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๒

๒

/

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑๔

๑๔

๑๔

/

/

- ๑๘ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๒๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างสำรวจหรือ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๒๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๒๓ หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรทาง
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
การศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
เกี่ยวข้อง
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๒๔ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พัฒนา
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดำเนินการ
พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จำนวนคน) (จำนวนคน)(จำนวนคน) ดำเนินการเอง
หน่วยงานอื่น
/
๑
๑
๑

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๔

๔

๔

/

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๒

๒

/

- ๑๙ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๒๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเกษตร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดำเนินการ
พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จำนวนคน) (จำนวนคน)(จำนวนคน) ดำเนินการเอง
หน่วยงานอื่น
/
๒
๒
๒

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๒

๒

๒

/

- ๒๐ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนำความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ระดับปริญญาโท
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนำความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น
การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
การพัฒนาระบบ IT ให้มี
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
การทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ตำบล
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดำเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จำนวนคน) (จำนวนคน)(จำนวนคน) ดำเนินการเอง
หน่วยงานอื่น
/
๑
๑
๒

๒๙ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี

คัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

๓๐

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี
ติดตั้ง Internetให้ทุกส่วนราชการ

๓๔

๓๔

๓๔

/

๓๔

๓๔

๓๔

๓๑
๓๒

๓๓

/
พนักงานส่วนตำบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๓๔

๓๔

๓๔

- ๒๑ -

๒.
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
งบประมาณ (บาท)
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
๒๕61 ๒๕62
๒๕๖3
หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
๖๐,๐๐0 ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักงานปลัดหรือหลักสูตรอื่น ๑๐,๐๐0 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่ ๓๕,๐๐0 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่ ๒๐,๐๐0 ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ หรือหลักสูตร ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมหรือ
๒๐,๐๐0 ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตรหรือ
๓๕,๐๐0 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ
๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐
สิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓๐,๐๐0 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
หรือหลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือ
๓๐,๐๐0 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการหรือ
๒๐,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

- ๒๒ -

๒.
ที่
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
งบประมาณ (บาท)
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
๒๕61 ๒๕62
๒๕๖3
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและ ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
หรือหลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/นักวิชาการพัสดุหรือ
๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือหลักสูตร ๔๐,๐๐0 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประปาหรือ ๓๐,๐๐0 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างสำรวจหรือหลักสูตรอื่นที่
๒๐,๐๐0 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่ ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ช่วย/ครูหรือหลักสูตรอื่นที่
๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑๐,๐๐0 ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
หรือหลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
๓๐,๐๐0 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอื่นที่ ๑๐,๐๐0 ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนหรือ ๒๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

- ๒๓ ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
งบประมาณ (บาท)
ที่
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
๒๕61
๒๕62
๒๕๖3
๒๘ หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐
ตำแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง
๓๐,๐๐๐
๒๙ การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐
๓๐ การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๑๖๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐
๓๑ ส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓๒ พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๓ จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพื่อการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ
รวม

ที่มาของงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
-

- ๒๔ -

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
๑.มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจำ
ทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒.จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓.จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดำเนินการทางวินัย
๑.มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้น
ว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
๒.มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเว้นการ
กระทำผิดวินัยในมาตรการทีป่ ระกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย
หรือ ระเบียบกำหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

- 25 ส่วนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ให้มคี ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ประกอบด้วย
๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
๕. นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๖. นักวิชาการเกษตร
กรรมการ
๗. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน
กรรมการ
๘. ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานส่วนตำบล กำหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ทราบ
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มาก
น้อยเพียงใด โดยได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้
6.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าลี่ จะดำเนินการดังนี้
1) ให้ มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิ นตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การ
พัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
แสดงดังรูปที่ 6.1

- ๒6 นายก อบต.ท่าลี่
(CEO)

ปลัด อบต.ท่าลี่
(CKO)

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

งานบริหารงานบุคคล

สำนักปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

รูปที่ 6.1 แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ความหมาย
สายการบังคับบัญชาโดยตรง
การประสานงาน
Flow ของการรายงาน
2) ให้ ค ณะทำงานติ ด ตามประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากำลั ง คน รายงานผลการทำงานต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำ
ทุก 3 เดือน
3) เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ดำเนินการไปตาม
แผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงต้องดำเนินการต่อไป
4) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ที่สองคล้องกับ
แผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการดำเนินงานและประสานงาน
5) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

- ๒7 6.2 การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสำเร็จและผลกระทบของโครงการ

แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง
่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เพื่อเป็นการพัฒนาพัฒนาข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ตลอดจนข้าราชการ
การเมืองทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา และมีความสอดคล้องกับแผนอัตรา กำลังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563
ดังนี้
ดำเนินการสำรวจความต้องการในฝึกอบรม / พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลี่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจ ดังนี้
แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลี่ เพื่อนำผลสำรวจไปจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มปี ระสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
บุคลากรมากทีส่ ุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ
 21-30 ปี  31-40 ปี
 41-50 ปี
การศึกษา
 มัธยมต้น  มัธยมปลาย
 ปวช.
 อนุปริญญา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
สถานภาพ
 พนักงานส่วนตำบล
 ลูกจ้างประจำ

 51 ปีขึ้นไป
 ปวส. / ปวท.
 สูงกว่าปริญญาโท
 พนักงานจ้าง

ส่วนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม
หลักสูตร / วิชา ที่ต้องการ ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ )
 การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม ระบุ............................................
 ระเบียบ / กฎหมาย ตามสายงานที่ปฏิบัติ ระบุ...............................................
 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................
ระยะเวลาที่ต้องการอบรม ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ )
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ ระบุ
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ ระบุ
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ ระบุ
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ระบุ














ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

ข้อเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จากการสำรวจสรุปผลเพื่อนำไปสู่จัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร ดังนี้
( จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 29 คน )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ
 21-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
 พนักงานส่วนตำบล จำนวน 15 คน
 พนักงานจ้าง จำนวน 13 คน
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม
หลักสูตร / วิชา ที่ต้องการ ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ )
 การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม
ระบุ Powerpiont , Fhoto shop , E-laas .
 ระเบียบ / กฎหมาย ตามสายงานที่ปฏิบัติ
ระบุ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล , ระเบียบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์
ราษฎร , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา .
 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน
ระบุ หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. , หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป ,
หลักสูตรนักบริหารงานคลัง , หลักสูตรนักบริหารงานช่าง .
 อื่น ๆ
ระบุ
มาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , การดับเพลิงขั้นกลางและขั้นสูง , การก่อสร้าง
งานทางและอาคาร .
ระยะเวลาที่ต้องการอบรม ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ )
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ ระบุ
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ ระบุ
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ ระบุ









ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
2
5
2
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ระบุ







พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

ข้อเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม
1. ต้องการให้ อบต.จัดการฝึกอบรมภายนอกสถานที่
2. ต้องการให้มีการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2
3
2
-

คน
คน
คน
คน
คน

