แผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๓

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนำ
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้ประสบความสาเร็จ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กาหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความสาคัญยิ่ งในการบริหารขับเคลื่อน
นาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าที่กาลังความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรจะทาได้ และได้จัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัด ทา
แผนพัฒนาบุคลากรสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ไว้ ณ ที่นี้

(นายเฉลิม วงษ์ไพร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สารบัญ

๑. หลักการและเหตุผล
๒. เป้าหมายการพัฒนา
๓. หลักสูตรการพัฒนา
๔. วิธีการพัฒนาและระยะดาเนินการพัฒนา
๕. งบประมาณในการพัฒนา
๖. การติดตามและประเมินผล
๗. ข้อมูลด้านบุคลากร
๘. การวิเคราะห์บุคลากร
๙. การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
๑๐. การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
๑๑. วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
๑๒. มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
๑3. มาตรการดาเนินการทางวินัย
๑๔. บทสรุป
๑๕. ภาคผนวก
ร่างแผนการพัฒนาบุคลากรฯ

หน้ า
๑
๑
๑
๒
๓
๓
๓
๕
6
๗
8
9
9
9

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
๑. หลักกำรและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศกาหนดการจัดทา
แผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัด ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ข้อ ๓ กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จัดทาแผนการพั ฒนาข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจัง หวัด ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ ก.จ.กาหนด โดยให้กาหนดเป็นผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น การจัดทาแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด การศึกษา
วิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และ
ฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการ ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งความจาเป็น
ในด้านความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจัง หวัดสระบุรี จึง ได้จัดทาแผนพั ฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต่อไป
๒. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๒.๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตาแหน่งสายงานบริหาร
ทุกคน จะต้องได้รับการพัฒนา ในแต่ละปี อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๒.๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จะต้อง
ได้รับการพัฒนา ในแต่ละปี อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๒.๓ ข้าราชการบรรจุใหม่ ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จะต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศ และได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๒.๔ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง จะต้องได้รบั การพัฒนาในแต่ละปี
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๒.๕ ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๓. หลักสูตรกำรพัฒนำ
๓.๑ สายงาน ผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร
- หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
- หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
- หลักสูตรการศึกษาดูงาน

-๒๓.๒ สายงานของผู้ปฏิบัติงาน
- หลักสูตรความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานที่ต้องรับผิดชอบ
- หลักสูตรความรู้ และทักษะ เฉพาะตาแหน่ง
- หลักสูตรการศึกษาดูงาน
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
๓.๓ หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
- การปฐมนิเทศ
- หลักสูตรความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติ ราชการ
- หลักสูตรความรู้และทักษะ เฉพาะตาแหน่ง
- หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
๔. วิธีกำรพัฒนำ และระยะเวลำ ดำเนินกำรพัฒนำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยดาเนินการเอง หรืออาจดาเนินการ ร่วมกับ คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี ( ก.จ.จ. ) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยราชการอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง ตามความจาเป็นและความเหมาะสมดังนี้
๔.๑ การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการ มอบหมาย ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ก่อนบรรจุเข้ารับราชการ เฉพาะข้าราชการ ที่ได้รับการบรรจุใหม่
๔.๒ การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือโดย
คณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี ( ก.จ.จ. สระบุรี ) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นตามความเหมาะสม
๔.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี ( ก.จ.จ. สระบุรี ) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ การสอนงาน การให้คาปรึกษา หรือมีวิธีการอื่น ด้วยวิธีที่เหมาะสม ทาโดยหัวหน้างาน
หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมาย ข้าราชการ สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

-๓–
๕. งบประมำณในกำรพัฒนำ
ใช้งบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๓ ดังนี้
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รายการประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการฝึกอบรม และสัมมนา ดูงานนอกสถานที่ ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท / ปี
๖. กำรติดตำมและประเมินผล
๖.๑ กาหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องรายงานผลการเข้ารับพัฒนาตามแบบที่กาหนด
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา/ ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามการประเมินผล เพื่อทาหน้าที่ ติดตามการปฏิบัติงาน
ทุกระยะ ๓ เดือน
๖.๓ นาผลการติดตามประเมินผล ของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนด
หลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสม และความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป การพัฒนาและการแก้ไข
การปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
๗. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร
อัตรำกำลังตำมแผนอัตรำกำลัง
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น ๑๙๓ คน
ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้
- ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ลูกจ้างประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๘๗ คน
๑๘ คน
๑๖ คน
คน
คน

กรอบโครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ขององค์กำรบริหำรส่วนจงหวัดสระบุรี

รองปลัด อบจ.
(นักบริ หารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง)

รองปลัด อบจ.
(นักบริ หารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง)

รองปลัด อบจ.
(นักบริ หารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง)

ปลัด อบจ.
(นักบริ หารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

หน่วยตรวจสอบภายใน

สานักปลัด อบจ.
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

กองกิจการสภา อบจ.
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

1. ฝ่ายการประชุม
2. ฝ่ายกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

1. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
2. ฝ่ายงบประมาณและ
พัฒนารายได้
3. ฝ่ายตรวจติดตามประเมิน
ผลแผนงานและโครงการ

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง
ระดับกลาง)

1. ฝ่ายการเงิน
2. ฝ่ายบัญชี
3. ฝ่ายเร่งรัดและ
จัดเก็บรายได้

กองพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานคลัง
ระดับกลาง)

1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ
2. ฝ่ายทรัพย์สิน
3. ฝ่ายวิชาการและ
ประมวลผล

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง
ระดับกลาง)

1. ฝ่ายสารวจและออกแบบ
2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
3. ฝ่ายเครื่องจักรกล
4. ฝ่ายสาธารณภัยและ
สิ่งแวดล้อม
5. ฝ่ายผังเมือง

กองการศึกษา ฯ
(นักบริหารการศึกษา
ระดับกลาง)

1.ฝ่ายบริหารการศึกษา
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสานา และวัฒนธรรม

-๔-

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี
กรอบโครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
ปลัด อบจ.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

รองปลัด อบจ.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สานักปลัด อบจ.
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)
๑. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓. ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

กองกิจการสภา อบจ.
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

กองแผนและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป
ระกับกลาง)

๑. ฝ่ายการประชุม
๒. ฝ่ายกิจการสภา อบจ.

๑. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๒. ฝ่ายงบประมาณและ
พัฒนารายได้
๓. ฝ่ายตรวจติดตามประเมิน
ผลแผนงานและโครงการ

รองปลัด อบจ.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง
ระดับกลาง)
๑. ฝ่ายการเงิน
๒. ฝ่ายบัญชี
๓. ฝ่ายเร่งรัดและ
จัดเก็บรายได้

กองพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานคลัง
ระดับกลาง)
๑. ฝ่ายจัดหาพัสดุ
๒. ฝ่ายทรัพย์สิน
๓. ฝ่ายวิชาการและ
ประมวลผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัด อบจ.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง
ระดับกลาง)
๑. ฝ่ายสารวจและออกแบบ
๒. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
๓. ฝ่ายเครื่องจักรกล
๔. ฝ่ายสาธารณภัยและ
สิ่งแวดล้อม
๕. ฝ่ายผังเมือง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา
ระดับกลาง)
๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-๕8. กำรวิเครำะห์บุคลำกร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ เพื่อให้การ
อ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

กำรวิเครำะห์ตัวบุคลำกร

๑
๒.
๓.
๔.

จุดแข็ง
ภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบจ.
มีอายุเฉลี่ย ๓๕-๔๕ ปี เป็นวัยทางาน
ของราชการ
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

โอกำส
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน
ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางาน
ได้ง่าย
๒. มีความจริงใจในการพัฒนา อบจ.
อุทิศตนได้ ตลอดเวลา
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ
การทางานของ อบจ. ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อน
๑. มีความรู้ประสบการณ์การทางานไม่เพียงพอกับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ข้อจำกัด
ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
ระดับความรู้ประสบการณ์ทางานไม่พอกับความยากของงาน
พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
มีความก้าวหน้าในวงแคบ

-๖-

กำรวิเครำะห์ในระดับองค์กร

๑.
๑.
๒.
๓.
๔.
๖.

จุดแข็ง
บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน
การทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.
๓.
๔.

โอกำส
ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบจ.ดี
มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต
อบจ. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติ
ของประชาชนได้ดี
บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น

จุดอ่อน
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสาย
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น
ช่าง
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน
บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สาหรับใช้
อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน
ข้อจำกัด
๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม
ญาติพี่น้อง
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จานวนประชากร และภารกิจ

-๗-

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรพัฒนำบุคลำกร
โครงสร้ำงปัจจุบัน
นายกองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดสระบุรี

ประเมินผล

ผูบ้ ริ หารหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล

ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ
รายงานนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด
น
ทางานตามคาสั่ง
ฝึ กฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะเป็นการพัฒนาโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
และใช้ระบบเปิด เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อประเมินผลงาน
พัฒนาบุคลากรต่อไป เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตาแหน่งการพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่จะปรับปรุงจึงเป็น ดังนี้

-๘–
คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี
สระบุรี
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็ นธรรม

ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ผูบ้ ริ หารหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน
ส่ งเสริ ม/สนับสนุน
ให้ความเป็ นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทางานเป็ นทีม
ฝึ กฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์กำรบริหำรงำนบุคคล
“สระบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนาด้านการศึกษา ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม น้อมนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

-๙–

๙. มำตรกำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ
๑. มีพิธีการมอบรางวัลแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างดีเด่น
เป็นประจาทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม นาแนวทางปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา
มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มาปฏิบัติ
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนา
ที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

๑๐. มำตรกำรดำเนินกำรทำงวินัย
๑. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้
ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทราบ
๒. เสริมสร้างให้ความรู้เรื่องวินัยการดาเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย กฎระเบียบต่างๆ
ในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนา
บุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็น อาจต้องทาการยุบ
หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด
บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
สำนักปลัด อบจ.
ลำดับ
ที่

หลักสูตร

กลุ่มเป้ำหมำย

๑

อบรมหลักสูตรข้าราชการใหม่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๓

โครงการนักวิชาการด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
๑
๑
๑
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
๑
๑
๑
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิน่
๑
๑
๑
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น/
หน่วยงานของรัฐ

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ = (๑) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ =มีบุคลากรมาบรรจุใหม่ , มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน , ตาแหน่งดังกล่าว
ยังไม่เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
กองกิจกำรสภำ อบจ.
ลำดับ
ที่

หลักสูตร

กลุ่มเป้ำหมำย

๑

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
๑
๑
๑
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ = ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
กองแผนและงบประมำณ
ลำดับ
ที่

หลักสูตร

กลุ่มเป้ำหมำย

๑

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

๒

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓

นักระบบงานคอมพิวเตอร์

นักระบบงานคอมพิวเตอร์

๔

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ

(๑) เจ้าพนักงานธุรการ

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
๒
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
๒
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
๑
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
๑
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

= ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน = ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) นักระบบงานคอมพิวเตอร์ = ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๔) นักวิชาการสาธารณสุข
= ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
กองคลัง
ลำดับ
ที่

หลักสูตร

๑

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

๒

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๔

๔

-

๓

หลักสูตรที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดาเนินการ

- ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ในสังกัด

๑

-

-

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ

กลุ่มเป้ำหมำย

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
๒
๒
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

(๑) นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(๒) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(๓) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

= เป็นตาแหน่งที่ว่างเพื่อรองรับการบรรจุ
= เป็นตาแหน่งที่ว่างเพื่อรองรับการบรรจุ
= ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงาน
เพื่อจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ระเบียบ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
กองช่ำง
ลำดับ
ที่

หลักสูตร

กลุ่มเป้ำหมำย

๑

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

2

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

๓

นายช่างเครื่องกล

นายช่างเครื่องกล

๔

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

๕

นายช่างไฟฟ้า

นายช่างไฟฟ้า

6

พนักงานขับเครื่องจักรกล

พนักงานขับเครื่องจักรกล

7

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
4
4
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
4
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
4
4
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
1
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
1
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
14
14
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
3
3
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ

(๑) วิศวกรโยธา
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

(๗)

= ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา กฎระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ แนวคิดวิธีการคานวณ
มาใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายช่างโยธา
= ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
งานนายช่างโยธา กฎระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ แนวคิดวิธีการคานวณมาใช้
ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายช่างเครื่องกล = ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การดูแล กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ แนวคิด วิธีการนามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายช่างเขียนแบบ = ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
งานการเขียนแบบ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ แนวคิด วิธีการนามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายช่างไฟฟ้า
= ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน
นายช่างไฟฟ้า กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ แนวคิด วิธีการนามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พนักงานขับเครื่องจักรกล = ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
งานการดูแล และบารุงรักษาเครื่องจักร กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ แนวคิด
วิธีการนามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา = ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ แนวคิด วิธีการนามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
กองช่ำง
ลำดับ
ที่

หลักสูตร

กลุ่มเป้ำหมำย

8

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

9

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

10

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

11

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
3
3
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ

(๘) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
(๙) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(๑๐) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(๑๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับงานผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
แนวคิด วิธีการนามาใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับงานผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
แนวคิด วิธีการนามาใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้
=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับงานผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ แนวคิด วิธีการนามาใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ แนวคิด วิธีการนามาใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ลำดับ
ที่

หลักสูตร

กลุ่มเป้ำหมำย

1

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

2

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

3

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

4

ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

5

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

6

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ

7

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผูเ้ ข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
1
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
2
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
2
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
2
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
2
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ

(๑) นักจัดการงานทั่วไป

=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
(๒) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป =ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
(๓) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ =ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
(๔) ครูอาสาพัฒนากีฬา
=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับสายงานครูอาสาพัฒนากีฬา
(๕) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับงานธุรการ
(๖) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ =ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับงานสันทนาการ
(๗) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชำสำมัคคี)
ลำดับ
ที่
1

หลักสูตร

กลุ่มเป้ำหมำย

2

การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ ครู
ข้าราชการครู
แผนและงบประมาณ
ครู

3

การเงินและการคลัง

ครู/พนักงานจ้าง

4

งานธุรการ

ครู

5

งานพัสดุ

ครู

6

วิทยฐานะข้าราชการครู

ครู

7

หลักสูตรและการประฐมวัย
และหลักสูตรการสอน
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระวิชา

ครู

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
1
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
1
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
18
18
18
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ
18
18
18
อบจ.สระบุรี/
หน่วยงานของรัฐ

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ

(๑) ครู

=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม และมีความต้องการเพื่อได้นาความรู้ กฎ ระเบียบ
หนังสือสั่งการ มาใช้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
(๒) ครู
=-ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านแผนและงบประมาณ
เนื่องจากนาความรู้ไปใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย
(๓) ครู/พนักงาน =ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเงินและการคลัง
เนื่องจากนาความรู้ไปใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
(๔) ครู
=ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติงานธุรการ
เนื่องจากนาความรู้ไปใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
(๕) ครู
=ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ เนื่องจากนา
ความรู้ไปใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฏหมาย
(๖) ครู
=พัฒนาผลงานครู ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ในด้านการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
(7) ครู
=พัฒนาหลักสูตรและสอนแต่ละสาขาวิชา เช่น ปฐมวัย อังกฤษ สังคม ภาษาไทยฯ
เป็นต้น เพื่อนาไปใช้ในการเรียน การสอนให้

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
หน่วยตรวจสอบภำยใน
ลำดับ
ที่

หลักสูตร

1

กรณีศึกษาการเงิน การคลัง
ในข้อทักท้วงหน่วยตรวจสอบ
และคาวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

4

-

-

๓

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

1

1

1

4

4

-

-

๕

การตรวจสอบภายในระดับต้น ข้าราชการในสังกัด
ระดับกลาง และระดับสูง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

1

-

-

๖

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

-

-

๗

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๖

๖

๖

๒

กลุ่มเป้ำหมำย

ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัด

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
4
-

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ

(๑) นักวิชาการตรวจสอบภายใน/ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
(หัวหน้าหน่วย)
=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้ความรู้
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) เจ้าพนักงานธุรการ
=ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับงานธุรการ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่
(๓) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี =ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานเพื่อจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ลำดับ
ที่

หลักสูตร

กลุ่มเป้ำหมำย

๑

นักบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

๒

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๓

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๔

หลักสูตรข้าราชการใหม่

๕

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัด

***สภาพปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ 1) นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
๒) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๓) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
๔) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๕) ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัด

ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำนที่ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน) กำรอบรม (คน)
๑
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
๒
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
๑
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
๒
สถาบันพัฒนา
๑
บุคลากรท้องถิ่น
๑๐
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
หน่วยงานของรัฐ
=กรณีมีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามกรอบอัตรากาลังที่ว่างและได้ขอสรรหาแล้ว
=กรณีมีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามกรอบอัตรากาลังที่ว่างและได้ขอสรรหาแล้ว
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