แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ – 25
๖๖

๑
แผนการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่วนที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงา นส่วนตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนที่ 3 เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชก ารเป็นพนักงานส่วนตาบล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฎิบัติราชการ บทบาท
และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฎิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยองค์กา รบริหารส่วนตาบลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด เช่นการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีความประสงค์จะพั ฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละอง ค์การบริหาร
ส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลกาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตา บล
เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
,
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดต้นสังกัด หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตา
บลร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนที่ 3 เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ 270
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฎิบัติราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทา
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ที่มี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา
3 ปี ตามกรอบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๑. สายงานบริหารงานท้องถิ่น
๒. สายงานบริหารทั่วไป
๓. สายงานบริหารงานคลัง
๔. สายงานบริหารงานช่าง

๕. สายงานบริหารงานการศึกษา
๒
๖. สายงานบริหารงานสวัสดิการสังคม
๗. สายงานการเจ้าหน้าที่
๘. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. สายงานประชาสัมพันธ์
๑๐. สายงานเลขานุการและการจัดการงาน
๑๑. สายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๑๒. สายงานปฏิบัติงานธุรการ
๑๓. สายงานปฏิบัติงานพัสดุ
๑๔. สายงานปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
๑๕. สายงานวิชาการศึกษา
๑๖. สายงานวิชาการเงินและบัญชี
๑๗. สายงานปฏิบัติงานไฟฟ้า
๑๘. สายงานสันทนาการ
๑๙. สายงานพัฒนาชุมชน

๓
ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.กาหนด
2.2 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
2.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาทีอ่ ยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง ซึ่ง
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
2.6 เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒ นาในด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และวิธีการปฎิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2.8 เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาวิชาชีพ
2.9 เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างสามารถปฎิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3 เป้าหมายการพัฒนา
3.1 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลเข้าใจแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่า งต่อเนื่อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์
ของส่วนรวม
3.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
3.5 เพื่อให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อ ย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
3.6 เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล

๔
เป้าหมายการพัฒนาด้านผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ - สกุล
นายบุญสี สมพงษ์ผึ้ง
นายสุวิทัศน์ สิงห์สั่งถ้า
นายสว่าง รัตนสังข์
นายธนกฤต นามเขต
นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง
นายกาพล พิมพ์ทอง
นายมานะ เหนือโท
นายสุนันท์ ศรีนนท์
นางวรรณภา ใจสาหัส
นางมณีรัตน์ พลอาสา
นายวทัญ ทอนจอก
นางสมฤทัย ทอนจอก
นางลาไพ แจ้งสนาม
นายมนตรี กลีบแก้ว
นายทรงรักษ์ จุลศรี
นางทองเยี่ยม นามเขต
นายทองชัย คาสิงห์
นายเพ็ง จ่าแสนชื่น
นางทองใบ สายสอน
นางสาวปรารถนา เชิดชู
นายปรีชา วาสนาม
นายช่วย สาสุข
นายสมบัติ บัวสิงห์
นายบุญธรรม นนทะจันทร์
นายเสน่ห์ สีหาโคตร
นายภาณุวัฒน์ วงศ์สมเพชร
นายพรม ศรีวิเศษ

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รอง นายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่

หมายเหตุ

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

-

28

นายสมชาย เชิดชู

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
๕

เป้าหมายการพัฒนาด้านพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
นางสุกัญญามณี นนทวาสี
นางวารุณี ศรีกระทุ่ม
นางราตรี ศรีเคลือบ
นางเข็มพร สังขศิลา
นางสาวกุลจิรา หมื่นด้วง
น.ส.สุทธิรัตน์ สายสุข
นางอุทัย ชวนละคร
นายคมจิตร เจริญศิลป์
นางรชยา ปรินแคน
นางพิชญาพร กองพิธี
นายอภิรักษ์ เทียมปาก
น.ส.รภัสสรณ์ ประทุมมัง
นางจงจิตต์ ศิริสิงห์
นางประกาย ทริยานนท์
นายบรรพต ศิริสิงห์
นายสุชาติ ยี่รัมย์
นางน้าฝน แจ้งสนาม
นางสาวณริสสา คาดี
นางอมรรัตน์ สมพงษ์ผึ้ง
นายชัยญา กุมผัน
นางสาวอรอนงค์ หันไชยศรี
นางณิชากร สูงนอก
นางจันทิรา วงษ์ประการ
นายอลงกรณ์ นาอ่อน

ตาแหน่ง
ปลัด อบต.
รอง อลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักสันทนาการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายช่างไฟฟ้า
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
รวม ๒๔ ราย

หมายเหตุ
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เป้าหมายการพัฒนาด้านพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นายธนวินท์ ศิริสิงห์
นางกัญญารัตน์ แสนสาโรง
นายสุพล ยอดดี
นายสมศักดิ์ พิศดู
นางสาวทิวาภรณ์ พรพล
นางสาวเจน ศรีสมบูรณ์
น.ส.กิติญา อาจสุโพธิ์
นายสุนัล อายุยืน
นางปาริฉัตร ชมชื่น
นางอมร เหลี่ยมสีจันทร์
นายฐิติกร สมพงษ์ผึ้ง
นางชลิดา หล่มวงษ์
นางสาวชนมน จาปาพันธ์
นางสมพร เชิดชม
นางสาวสุพัตรา สีหานาม

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คนงานทั่วไป (คนครัว)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
รวม ๑๖ ราย

หมายเหตุ
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4. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2545 กาหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ควา
มรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข
ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้คว ามสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1
หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
4.1 สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร
- หลักสูตรด้านการบริหาร
- หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
4.2 สายงานผู้ปฎิบัติ
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฎิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตาแหน่ง
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.3 สายงานพนักงานจ้าง
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฎิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตาแหน่ง
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
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ส่วนที่ 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบล จะเป็นหน่วยดาเนินการเอง หรืออาจดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็น
และเหมาะสม ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้า รับ
ราชการ เฉพาะพนักงานส่วนตาบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
2. การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเอง หรือคณะกรรมกา รพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมก าร
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดร้อยเอ็ด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา ก่อนมอบหมายงาน
5. การให้คาปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
6. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตาบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
1. การพัฒนาผู้บริหาร
1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอื่ นจัดอบรม
สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2 การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส
1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
2. การพัฒนาสมาชิกสภา อบต.
1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรื อหน่วยงานอื่นจัดอบรม
สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2 การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส
1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
3. การพัฒนาความชานาญการ (สายปฏิบัติ)
3.1 จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแต่โอกาส
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3.2 เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และส่งเสริมให้
มีการศึกษาต่อเพื่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน
3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน
4.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงา นสาหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ภายใต้การ
สอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่
4.2 การปฐมนิเทศ แนะนาชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะนาที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่
5. มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
1. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างดีเด่น
เป็นประจาทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
1.1 ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
1.2 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1.3 การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
1.4 การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
2. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่ น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น
6. มาตรการดาเนินการทางวินัย
1. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ทราบ
2. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ 3 ครั้ง
ยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
2.1 การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากทีกฎหมาย
หรือระเบียบกาหนด
2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบล
2.4 การทะเลาะวิวาทกันเอง
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ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
( แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖ )
องค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม

ปี 256๔
ปี 256๕
ปี 256๖
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

1. หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน นายกองค์การ บริหาร
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ส่วนตาบลได้รับการ
ตาบลให้มีทักษะความรู้และความ ฝึกอบรม 1 ครัง้ /ปี
เข้าใจในการบริการงานมากยิ่งขึ้น

1

1

1

/

/

2. หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกอบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้รับ
การฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ 1 ครั้ง/ปี

2

2

2

/

/

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น
3. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น

๑๑
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ

ลักษณะการฝึกอบรม

4. หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา
เพื่อพัฒนาระบบการทางานของ
อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ประธานสภาให้มีทักษะความรู้
ความเข้าใจในการทางานมาก
ยิ่งขึ้น

ประธานสภาได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

อบต.
ดาเนินการ
เอง
/

5. หลักสูตรเกี่ยวกับรอง
ประธานสภา อบต.หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการทางานของ
รองประธานสภาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ทางานมากยิ่งขึ้น

รองประธานสภาได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

เพื่อพัฒนาระบบการทางานของ
ส.อบต.ให้มีทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการทางานมาก
ยิ่งขึ้น
7. หลักสูตรเกี่ยวเลขานุการสภา
เพื่อพัฒนาระบบการทางานของ
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขานุการสภา อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ทางานมากยิ่งขึ้น

สมาชิกสภา อบต.ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

26

26

26

/

/

เลขานุการสภา อบต.
ได้รับการฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

6. หลักสูตรเกี่ยวกับ สมาชิกสภา
อบต.หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปี 256๔
ปี 256๕
ปี 256๖
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น
/

๑๒
ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
( แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 256๔ – 256๖ )
องค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1.แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
การดาเนินการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ

ลักษณะการฝึกอบรม

ปี 256๔
ปี 256๕
ปี 256๖
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

๒

/

/

๑

1

/

/

1

1

/

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

1

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ท้องถิ่น หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน นักบริหารงานท้องถิ่น
ของหัวหน้าส่วนได้มีความรู้ความ ได้รับการฝึกอบรม 1
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ ครั้ง/ปี
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๒

๒

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ทั่วไป หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการิหารงานของ
หัวหน้าส่วนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสานักปลัด
อบต.)ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

๑

๓

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ช่าง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนได้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

นักบริหารงานช่าง
ได้รับการฝึกอบรม 1
ครัง้ /ปี

1

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๔

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์ฯ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕

หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคล หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๖

๗

ลักษณะการฝึกอบรม

ปี 256๔
ปี 256๕
ปี 256๖
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

2

อบต.
ดาเนินการ
เอง
/

1

1

/

/

๕

๕

๕

/

/

๑

๑

๑

/

/

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

2

2

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

1

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธุรการ หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
พนักงานส่วนตาบล
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ ได้รบั การฝึกอบรม 1
พนักงานแต่ละดับแต่ละตาแหน่ง ครั้ง/ปี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจ พนักงานส่วนตาบล
ในการปฏิบัติงานพนักงานแต่ละ ได้รบั การฝึกอบรม 1
ระดับแต่ละตาแหน่งให้สามารถ ครั้ง/ปี
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

/

๑๔
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปี 256๔
ปี 256๕
ปี 256๖
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

2

อบต.
ดาเนินการ
เอง
/

2

2

/

/

1

1

1

/

/

1

1

1

/

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๘

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ พนักงานส่วนตาบล
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
ได้รบั การฝึกอบรม 1
พนักงานแต่ละดับแต่ละตาแหน่งให้ ครั้ง/ปี
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

2

2

๙

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ พนักงานส่วนตาบล
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
ได้รบั การฝึกอบรม 1
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง ครั้ง/ปี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

2

๑๐

หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ พนักงานส่วนตาบล
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
ได้รบั การฝึกอบรม 1
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง ครั้ง/ปี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

๑๑

หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างเขียน
แบบหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

ลักษณะการฝึกอบรม

/

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม

ปี 256๔
ปี 256๕
ปี 256๖
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

2

อบต.
ดาเนินการ
เอง
/

1

1

/

/

2

2

2

/

/

8

8

8

/

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๒

หลักสูตรเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์

เพื่อพัฒนาระบบทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

นักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และ
สังคมได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

2

2

๑๓

หลักสูตรเกี่ยวกับนัก
บริหารงานการศึกษา หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนได้มีความรู้ ทักษะ
ความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

นักบริหารงาน
การศึกษาได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

๑๔

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนา
ชุมชนหรือ หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ พนักงานส่วนตาบล
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
ได้รบั การฝึกอบรม 1
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง ครั้ง/ปี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

๑๕

หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก
เล็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
พนักงานจ้างได้รับการ
ของครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กได้ ฝึกอบรม 1ครั้ง/ปี
มีความรู้ ทักษะความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

/

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ที่
๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
สวัสดิการสังคม หรือหลักสูตร ของหัวหน้าส่วนได้มีความรู้ ทักษะ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับงาน
เพื่อพัฒนาระบบทักษะความรู้และ
นักสันทนาการ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับงาน
เพื่อพัฒนาระบบทักษะความรู้และ
นักวิชาการศึกษา
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาระบบทักษะความรู้และ
แต่ละตาแหน่ง หรือหลักสูตร ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม

นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคมได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

อบต.
ดาเนินการ
เอง
/

นักสันทนาการได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

นักวิชาการศึกษาได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานจ้างได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อยคน
ละ 1 ครั้ง/ปี

๑๒

๑๒

๑๒

/

/

การดาเนินการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(จานวนคน) (จานวนคน) (จานวนคน)

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น
/

๑๗
ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
1. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ 3
เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1
3. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป
4. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน
5. ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจาปี ด้านการ
พัฒนาบุคลากรต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์สามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ ไม่มีความจาเป็น
อาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่าย
โอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตั วให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
**********************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่ วนตาบลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบลต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลา ๓ ปี นั้น
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล หมวด ๑๒ ส่วนที่ ๓ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกันยายน พ .ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์ จึงประกาศใช้แผนบุ คลากร ๓ ปี (ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การบิหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามระยะเวลาที่กาหนดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
บุญสี สมพง์ผึ้ง
( นายบุญสี สมพง์ผึ้ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์

