คำนำ
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ให้ประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ที่แถลงไว้
ต่อสภา อบต. นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความสาคัญ ยิ่งในการบริหารและนาองค์กรไปสู่ การพัฒนาตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก จึงได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาทุกด้าน เท่าที่กาลังความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบล และบุคลากรจะทาได้ และได้จัดทา
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรนี้ ขึ้น ไว้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ กกลุ่ ม ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบล
มีระยะเวลาของแผน 1 ปี ( ปีงบประมาณ 2562 ) ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาตาบล และอาจจะมีการ
ปรับปรุง ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่
พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ได้ จึง
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 1 ปี
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บทที่ 1
แผนพัฒนำบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนรวก
ประจำปีงบประมำณ 2561
****************
๑. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เป็ น อิสระในการบริห ารงานบุ คคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น และตามประกาศ
คณะกรรมการพนั กงานส่วนตาบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กาหนดให้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี ก ารพั ฒ นาผู้ ได้ รั บ การบรรจุ เข้ ารั บ ราชการเป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบล ก่ อ น
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาท
และหน้ าที่ของพนั กงานส่ ว นตาบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องดาเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะดาเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตาม
ความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒ นาพนักงานส่วนตาบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และ
อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. ) สานักงานคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด
ร่ว มกับ ส่ วนราชการอื่น หรือ ภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ วนตาบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่
31 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนด
ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. )
กาหนด โดยให้ ก าหนดเป็ น แผนการพั ฒ นาพนั กงานส่ วนตาบล มี ระยะเวลา 1 ปี ตามกรอบของแผน
อัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่ าว องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพั ฒ นาบุ คลากรขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนรวก เป็ น เครื่องมือ ในการบริห ารงานบุ ค คลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุ คลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

-2๒. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
๑. เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลั งขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่ งขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ได้รับการพัฒ นา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่ งขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก มีความรู้และเกิด
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแห่ง
๔. เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่ งขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก มีความรู้และเกิด
ทักษะในด้านการบริหารงาน
๕. เพื่อให้ บุ คลากรทุกตาแหน่ งขององค์การบริห ารส่วนตาบลดอนรวก มีคุณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนรวก อั น ประกอบด้ ว ย พนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานทุกคน
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวกทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก เห็นสมควรให้
จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. การกาหนดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ ละสายงาน ที่ดารง
อยู่ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๒. ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนรวก ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรื อหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

-3๓. วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก เป็นหน่วยดาเนินการเอง
หรือดาเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดนครปฐม หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ก็ได้ ตามความจาเป็นและความเหมาะสม ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศ
๒. การฝึกอบรม
๓. การศึกษาหรือดูงาน
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
๕. การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
๔. งบประมาณในการดาเนินการพัฒ นา องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ต้องจัดสรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคานึงถึงความ
ประหยัด คุ้มค่าเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๔.๑ การเตรียมการและการวางแผน
๑. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๒. พิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาโดยการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ดู ว่ า
ผู้ใต้บั งคับ บั ญ ชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒ นาในด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
๓. กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรม
จริยธรรม
๔.๒ การดาเนินการพัฒนา
๑. การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลื อกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น
๒. วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่นหรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกร
เริม่ ต้น

๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงำน
๑.๒ พิจำรณำเหตุผลและควำมจำเป็น
๑.๓ กำหนดประเภทของควำมจำเป็น

๒. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
กำรดำเนินกำรโดยอำจดำเนินกำรเอง หรือร่วมกับหน่วยรำชกำรอื่นหรือว่ำจ้ำงเอกชน
ดำเนินกำรและเลือกรูปแบบวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น
- กำรปฐมนิเทศ
- กำรสอนงำน กำรให้คำปรึกษำ
- กำรสับเปลี่ยนหน้ำที่รบั ผิดชอบ
- กำรฝึกอบรม
- กำรดูงำน
- กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร/สัมมนำ
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตำมและประเมินผล เพื่อให้ทรำบถึงควำมสำเร็จ ควำมรู้
ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน

ปรับปรุงแผน

สิ้นสุด

-๕6. กำรติดตำมและประเมินผล
การติด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะกรรมการจั ด ท าแผนการพั ฒ นา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ได้ปฏิบัติตามตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในการติดตามและประเมิ นผลการพัฒนา
ดังนี้
๑. ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒ นาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒ นา
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
๒. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-6-

บทที่ 2
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
การกาหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ คลากรขององค์การบริห ารส่ วนตาบลดอนรวก ได้
พิจารณาและให้ความสาคัญบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. , พนักงานส่วนตาบล
ทั้ง 4 ส่วน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านการปฏิบัติงาน , หน้าที่ , ความรับผิดชอบ , ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง , การ
บริหารและคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
คณะผู้บริหำร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
จานวน
๑
คน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
จานวน
๒
คน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
จานวน
๑
คน
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนรวก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
สำนักงำนปลัด ประกอบด้วย
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ( นักบริหารงานท้องถิ่น)
๒. หัวหน้าสานักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป )
๓. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕. นิติกรชานาญการ
๖. นักวิชาการศึกษา
๗. ครู คศ. 1
๘. เจ้าพนักงานธุรการ
๙. เจ้าพนักงานป้องกันฯ
๑๐. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๑. พนักงานขับรถยนต์
๑๒. ยาม
๑๓. ภารโรง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
8

คน
คน
คน
คน
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๑. ผู้อานวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง )
๒. หัวหน้าฝ่ายการเงิน ( นักบริหารงานการคลัง )
๓. นักวิชาการเงินและบัญชี
๔. เจ้าพนักงานพัสดุ
๕. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๖. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ( ลูกจ้างประจา )
๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๙. พนักงานจดมาตรวัดน้า
กองช่ำง ประกอบด้วย
๑. ผู้อานวยการกองช่าง ( นักบริหารงานช่าง )
๒. นายช่างโยธา
๓. เจ้าพนักงานประปา
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๕. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๖. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
๗. คนงานประจารถขยะ
๘. คนงาน
กองสวัสดิกำรและสังคม ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม )
2. นักพัฒนาชุมชน
3. นักสังคมสงเคราะห์
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร
๑. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการเฉพาะพนักงานส่วนตาบล หรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
๒. ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลก
เปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาสาหรับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก แต่ละตาแหน่งจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหรือ
หลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม

-9โดยดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนา การสอนงานให้คาปรึกษา
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการ
ศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ และ
ส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทางานตลอดเวลา
๔. สนับสนุนให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร
และประชาชนได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา อาจดาเนินการโดย ก.อบต.จังหวัดนครปฐม,
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖. การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ทาโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่มอบหมายทาการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ มีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒. การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔. มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
กำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ
๑.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม ๕ ส
วิธีกำรพัฒนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก เป็นหน่วยงานดาเนินการเองหรืออาจดาเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครปฐม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็นและความเหมาะสม
งบประมำณ
งบประมาณในการด าเนิ น การพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนรวก ต้ อ งจั ดสรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลอย่างชัดเจนแน่นอนโดย
คานึงถึงหลักความประหยั ด คุ้มค่าเพื่อให้ การพัฒ นาพนักงานส่วนตาบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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บทที่ ๓
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรวิเครำะห์บุคลำกร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จากการวิเคราะห์ทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอน
รวก อานาจหน้าที่ประกอบกับการวิเคราะห์ SWOT การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดอน
รวก โดยเน้นหลักการ วิธีการ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนรวก ใช้เป็นกรอบการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ในระยะเวลาปีงบประมาณ 2562
พันธกิจกำรพัฒนำ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีค่านิยมสร้างสรรค์ในเรื่องการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความชานาญในเรื่องเทคโนโลยี
3. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดรูปแบบ แนวทาง เนื้อหาและแนวทางในการพัฒนา ให้สอดคล้องกันอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกาหนดกรอบแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในสมรรถนะการดาเนินงานต่าง ๆ
เป้ำหมำย
1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาอย่างน้อย
1 หลักสูตรต่อปี
2. มีการกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
3. ดาเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาบุ คลากรองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก โดย
กาหนดขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนาหัวหน้าส่วนทุกส่วนให้มีคุณภาพ และมีค่านิยมสร้างสรรค์
2. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
เพื่อรองรับระบบราชการ ยุคใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

- 10 3. ส่งเสริมและพัฒนา ให้มีสมรรถนะตามบทบาทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับการบริหารงานตามแบบบูรณาการ ตามนโยบายรัฐบาล
4. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลบุคลากรเพี่อสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาหัวหน้าส่วนทุกส่วนให้มีคุณภาพ และมีค่านิยมสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาหั วหน้าส่วนให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์ สามารถสร้างวัฒ นธรรม การ
ทางานแบบใหม่ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตอบสนองการบริหารงานตามแบบบูรณาการและ
นโยบายรัฐบาล
มำตรกำร
1. ดาเนินการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อสร้างผู้นายุคใหม่ที่มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์
2. ดาเนินการพัฒนานักบริหารเฉพาะทาง ให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานด้านการ
บริหารเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด
1. หัวหน้าส่วนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ และค่านิยมสร้างสรรค์ โดยยึดหลัก สมรรถนะ
การปฏิบัติงานด้านการบริหารเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 60
2. มีนักบริหารเฉพาะทางที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำย หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ทุกคน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง เพื่อ
รองรับระบบราชการ ยุคใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อสร้างองค์กรแห่ งการเรียนรู้ ในองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นและยกระดับคุณ ภาพของ
พนั ก งานส่ ว นต าบล และพนั กงานจ้ างให้ เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งานบนพื้ น ฐานขององค์ ค วามรู้ ควบคู่ กั บ ค่านิ ย ม
สร้างสรรค์ และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
มำตรกำร
1. ดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
โดยอาศัยโครงการตามรอย พระยุคลบาทเพื่อราชการใสสะอาด และประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยอาศัยการฝึกอบรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบกับ
การฝึกอบรมทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ได้ดาเนินการฝึกอบรมเอง
3. พัฒนาการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการวางระบบการเรียนรู้แบบ Online
4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างโดย
มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกส่วน

- 11 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด
1. จานวนพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างที่มีค่านิยมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
2. จานวนพนั กงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างที่มีวัฒ นธรรมค่านิยมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
3. จ านวนพนั ก งานส่ ว นต าบล และพนั ก งานจ้ า งที่ มี จิ ต ส านึ ก และวิ ธี ก ารท างานที่ มุ่ ง
ให้บริการประชาชน
เป้ำหมำย พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ทุกคน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา ให้มีสมรรถนะตามบทบาทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการบริหารงานตามแบบบูรณาการ ตามนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ภารกิจที่ เป็นหน้าที่และความสามารถที่กาหนด เพื่อสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มำตรกำร
1. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้างของแต่ละส่วน
2. สร้างและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างขีดความสามารถของพนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้างของแต่ละส่วน
3. ดาเนินการฝึกอบรมและมีการประเมินผล ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
4. ติดตามวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อ
งานราชการและประชาชน
ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด
1. จานวนพนักงานส่วนตาบลร้อยละ80 ได้รับการอบรมที่สอดคล้องตาม บทบาทภารกิจ
งานเพิ่มขึ้น
2. จานวนผู้บริหารและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
เป้ำหมำย พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ทุกคน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการประเมินผลบุคลากรเพี่อสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินข้าราชการให้ส ามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการและวิธีการประเมิน
2. พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์กระบวนการประเมินที่มี คุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. มีแผนงาน/โครงการ ที่สามารถดาเนินการประเมินทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและ
เป็นธรรม
2. พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างทุกคนที่มีความเข้าใจและพึงพอใจในกระบวนการ
ประเมิน
ปัจจัยควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ให้ความสาคัญในการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง โดยให้การสนับสนุน ทุกด้านเพื่อให้การพัฒนาบรรลุเป้าประสงค์และมีความ
ต่อเนื่อง
2. ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่านิยมสร้างสรรค์ เน้นคุณธรรม ประจาใจ
และมีวัฒนธรรมการทางานแบบใหม่ มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันการทางานอย่างจริงจัง
3. พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ทุกคนได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องจริงจัง
4. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก มีนโยบายกิจกรรมในการสนับสนุนและ
ให้ความสาคัญเรื่องการ จัดทายุทธศาสตร์พัฒนาบุคลาการ โดยมีคณะทางานพัฒนาระบบการบริหารองค์
ความรู้ภายในองค์กรเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการบูรณาการโครงการพัฒนาที่เน้น
การสร้างการมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง หรือกรอบการพัฒนา
6.พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างทุกคน ให้ความร่วมมือในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบุคลากร
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำบุคลำกร
“พัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการมืออาชีพ”
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กำรวิเครำะห์บุคลำกร
การวิเคราะห์บุ คลากร (Personal Analysis) ขององค์การบริห ารส่วนตาบลดอนรวก ใช้
หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนรวก ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทาง
เดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

กำรวิเครำะห์ตัวบุคลำกร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ ขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยทางาน
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางาน
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับ
การทุจริต
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
โอกำส (Opportunities)
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน
ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
๒. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทิศตน
ได้ตลอดเวลา
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ
การทางานของ เทศบาล ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อน (weaknesses)
๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของ อบต.
๒. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็น
หลัก
๓. มีภาระหนี้สิน
๔. บุคลากรยังขาดความรู้ความชานาญในการ
การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง

ข้อจำกัด (Threats)
๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่
พอ
๒. งบประมาณในองค์กร
๓. บุคลากรมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวและ
ต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจทาให้มีเวลาในชุมชน
จากัด
๔. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
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กำรวิเครำะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัว
ได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยในระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน
การทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคลเป็นเครื่องมือใน
การทางาน

โอกำส (Opportunities)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต. ดี

๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน

๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต.
ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชน
ได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้โดยศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทเพิ่มขึ้น

จุดอ่อน (weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสาย
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น
การเงิน ช่าง สิ่งแวดล้อม นิติกร
๕. วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือบริการสาธารณะบาง
ประเภทไม่ม/ี ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สาหรับ
ใช้อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

ข้อจำกัด (Threats)
๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ
ดาเนิน การทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ
กลุ่มญาติพี่น้อง
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจากัด ทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้
ให้ หลากหลายจึงจะทางานได้ครอบคลุม
ภารกิจ ของอบต.
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จานวนประชากรและภารกิจ

- 15 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรพัฒนำบุคลำกร
โครงสร้ำงปัจจุบัน
นายก อบต.
สั่งการ/วางแผน/วินิจฉัย

ผู้บริหารหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
ประเมินผล

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบ
รายงานนายก อบต.

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก จะเป็นการ
พัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้ายและ
ประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบและการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้าง
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

- ๑6 คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล / รายงาน

นายก อบต.
ผู้บริหารหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

มำตรกำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก และ
พนักงานจ้างดีเด่น โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไปดังนี้
๑.๑ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ

- 17 ๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น การ
จัดกิจกรรมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก เป็นเจ้าภาพ หรือการพบปะสังสรรค์ เป็นต้น ซึ่ง
การให้รางวัลสาหรับพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างผู้ที่ผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น มีดังนี้
๓.๑ จะได้รับเงินรางวัลประจาปี ( โบนัส )
๓.๒ มีสิทธิไปพักผ่อนศึกษาดูงานต่างประเทศ
๓.๓ ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลดอน
รวก ก่อนพนักงานคนอื่นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน
๓.๔ หากมีการประเมินเพื่ อคัดเลื อกเปลี่ ยนสายงานในระดับ ที่สู งขึ้น จะพิ จารณาผู้
ปฏิบัติราชการดีเด่นก่อนพนักงานคนอื่นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน
มำตรกำรดำเนินกำรทำงวินัย
๑.มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลั ดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนรวก ทราบ
๒. มีมาตรการรักษาวินัยโดยลดหย่อนโทษให้ แต่ล ะระดับสายการบังคับบัญ ชา ๓ ครั้ง
ยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง
บทสรุป
การบริ ห ารงานบุ คคลตามแผนพั ฒ นาบุ คลากรขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลดอนรวก
สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครปฐม ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่าย
โอน อาจเป็ น เหตุให้ การพั ฒ นาบุ คลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพั ฒ นามากกว่า และภารกิจบาง
ประการที่ไม่มีความจาเป็นอาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ
ให้ ส อดคล้ องกั บ นโยบายถ่ายโอนงานสู่ ท้ อ งถิ่ น มากที่ สุ ด บุ ค ลากรที่ มี อ ยู่จึ งต้ องปรับ ตั ว ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์อยู่เสมอ
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บทที่ 4
วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำกำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร
ที่

หลักสูตร / โครงกำรฝึกอบรม

พนักงำน

1 .หลักสูตรกำรพัฒนำพนักงำนและลูกจ้ำง
1 โครงการฝึ ก อบรมและทั ศ น 22

ศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ ข อง
คณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานส่ ว น
ต าบ ล ลู กจ้ า งป ระจ า แล ะ
พนักงานจ้าง
2 โครงการ “เสริม สร้างคุณ ธรรม 22
และจริยธรรมสาหรับพนักงาน”
3 โค รงก ารศึ ก ษ าอ บ รม ข อ ง 22
พ นั ก ง า น แ ล ะ ลู ก จ้ า งต า ม
หลั กสู ต รของส่ ว นราชการและ
สถาบันการฝึกอบรมต่างๆ
4 โครงการฝึกอบรม “ ความรู้และ 22
ทั ก ษ ะ ก ารใช้ เค รื่ อ งมื อ ยุ ค
เทคโนโลยีสารสนเทศ IT”
5 โครงการฝึ ก อบ รม “การใช้ 22
คอมพิ ว เตอร์แ ละอิ น เตอร์ เน็ ต
สาหรับพนักงาน”
6 โครงการฝึ ก ทบทวนสมาชิ ก
7
อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพล
เรือน (อปพร.)
2. หลักสูตรกำรพัฒนำระบบกำรทำงำน
7 โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการ 22
สร้ า งความประทั บ ใจในการ
ให้บริการ”
8 โครงการฝึ ก อบรมเทคนิ ค การ 22
เป็ น หั ว หน้ า งานและการสร้า ง
ภาวะผู้นา
9 โครงการ “”Wall Rally ” สาน 22
สัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน
10 โครงการฝึกอบรม “ การพัฒนา 22
องค์การในยุค IC ”
11 โครงการการฝึ ก อบรม “5 ส. 22
สาหรับพนักงานอบต. ”

2561
ลูกจ้ำง/
พนักงำน
จ้ำง

รวม

พนักงำน

22

44

22

22

44

22

2562
ลูกจ้ำง/
พนักงำน
จ้ำง

2563
ลูกจ้ำง/
พนักงำน
จ้ำง

รวม

พนักงำน

รวม

22

44

22

22

44

22

22

44

22

22

44

44

22

22

44

22

22

44

22

44

22

6

28

22

6

28

22

44

22

6

28

22

6

28

7

7

7

7

7

7

7

7

6

28

22

6

28

22

6

28

6

22

22

6

28

22

6

28

22

44

22

22

44

22

22

44

6

28

22

6

28

2

6

28

22

44

22

22

44

22

22

44
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บทที่ 5
งบประมำณในกำรดำเนินกำรพัฒนำ
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลดอนรวก ได้ ตั้ง ข้อ บั ญ ญั ติ บั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้รวม 120,๐๐๐ .-บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน )
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บทที่ ๖
กำรติดตำมประเมินผล
๑.องค์กรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนรวก ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง

กรรมการ

5. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

กรรมการ

6. หัวหน้าสานักงานปลัด

กรรมการ

7. นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กาหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งแล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก
๒. กำรติดตำมและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบติ ดตามการประเมินผล
การพั ฒ นา พนั กงานส่ว นตาบล เพื่ อให้ ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒ นา ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยวิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
๑. การใช้แบบสอบถาม /แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
๒. การสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า งาน เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา
๓. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่น ที่เป็นผู้ดาเนินการพัฒนา เช่น ในกรณี
ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

