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แผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๓)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหนง และมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๘ กําหนดใหมี
การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
๑.๒ คณะกรรมการข าราชการองคการบริห ารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดสมุทรสงคราม
ไดประกาศกํ าหนดใหองคก ารบริ หารส วนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาขาราชการองคการบริห ารสวนจังหวัด
โดยกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด มีระยะเวลา ๓ ป
ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด
๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด๓ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
๒.๒ เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) ตรวจสอบการพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริห ารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีความเหมาะสมครอบคลุมขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนจังหวัดทุกตําแหนง สามารถนําความรูที่ไดมาใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา
๒.๔ เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรและควบคุมการใชจายงบประมาณ องคการบริหารสวน
จังหวัดสามารถจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาอยางชัดเจน ทําใหสามารถ
ควบคุมคาใชจายดานบุคลากรใหอยูภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
๒.๕ เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรเพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาความรูความสามารถในการพัฒนา และผลการปฏิบัติงาน
ของผูเขารับการพัฒนา
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๓. ขอบเขตและแนวทางการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงครามในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนประธาน เห็นชอบใหจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ วิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงตาง ๆ
ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามที่กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถ
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนงดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๒ เปาหมายในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ครอบคลุมบุคลากรทุกคน
และตํ า แหน ง ตามแผนอั ต รากํ า ลั ง ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ทุ ก ตํ า แหน ง ได รั บ การพั ฒ นาความรู
ความสามารถ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓.๓ หลักสูตรการพัฒนา ในระยะเวลา ๑ ป บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดแตละ
ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่ง หรือ หลายหลักสูตร ดังนี้
๓.๓.๑ การพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุใหม โดยใหมีการปฐมนิเทศ
ในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการหลักสูตรการพัฒนา ประกอบดวยการพัฒนาความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการสําหรับขาราชการบรรจุใหม และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
๓.๓.๒ การพัฒนาขาราชการผูผานการปฏิบัติงานแลว เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวยหลักสูตร
ตาง ๆ ไดแก
(๑) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เชน สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ
(๒) ด า นความรู แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต ล ะตํ า แหน ง ได แ ก ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ
(๓) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหาร
คน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(๔) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได อ ย า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น มนุ ษ ย สั ม พั น ธ ก ารทํ า งาน การสื่ อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย
(๕) ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข

-๓๓.๔ วิธีการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามมีหลักการในการพัฒนา
บุคคล คือ หลักการเรียนรู โดยสนับสนุนใหขาราชการเกิดการเรียนรูทั้งโดยการสงไปเขารับการฝกอบรม
การดูงาน และสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีวิธีการที่สําคัญ คือ
๓.๔.๑ การพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุใหม โดยวิธีการฝกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน เพื่อใหผูรับการฝกอบรมหรือพัฒนา ไดเรียนรูเทคนิควิธีการทํางาน ซึ่งใชวิธีการสอนแนะ
โดยการมอบหมายใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางานที่เปน ผูคอยแนะนํา ดูแล ชวยเหลือใหรูจักวิธีปฏิบัติงานให
ถูกตอง กลาวคือ เปนการเรียนรูโดยการลงมื อปฏิบัติภายใต การกํากับ ดูแ ล ชวยเหลือของผูบังคับบัญชา
หัวหนางาน หรือพี่เลี้ยง ในหนวยงานที่มีความชํานาญงานสูงกวา
๓.๔.๒ การพัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรม
และจริยธรรมอันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีวิธีการที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การฝกอบรมนอกสภาพการทํางาน โดยการใหผูเขารับการอบรมหยุดการ
ทํางานปกติของตนเพื่อเขารับการอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการที่กําหนดขึ้น โดยอาจเปนการเขารับการ
อบรมในสถานที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามหรือสงไปเขารับการอบรมในหนวยงานฝกอบรม
ภายนอก เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นซึ่งใชวิธีการฝกอบรมในหองโดยการบรรยาย การสัมมนา หรือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(๒) การดูงาน โดยการจัดใหขาราชการหรือผูปฏิบัติงาน ไดไปศึกษาดูงานเยี่ยมชม
หน ว ยงานและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการ และเจ า หน า ที่ ใ นหน ว ยงานอื่ น ซึ่ ง อาจเป น ส ว นราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการเกิดความรู ความเขาใจใน
เทคนิค สภาพปญหา และวิธีการทํางานของหนวยงานที่ตนไปเยี่ยมชมดวยตนเอง และยังไดมีโอกาสสอบถาม
หรือแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และขอคิดเห็นอันอาจนํามาใชปรับปรุงการทํางานในหนวยงานของตน
รวมทั้งอาจกอใหเกิดประโยชนในการประสานงานระหวางหนวยงานของตน และหนวยงานที่ไปเยี่ยมชมตอไปใน
อนาคตอีกดวย
(๓) การสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการเรียนรู และพัฒนาตนเองโดยวิธีการ
ตาง ๆ ดังนี้
- ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ หรือเอกสารวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และเปนประโยชนตองานของตน
- ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง แผนงานและโครงการ
ของงานในหนวยงานที่ตองนํามาประกอบการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อใหการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงค
ขององคกรอยางถูกตอง
- ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู ประสบการณ และความคิ ด เห็ น กั บ
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูที่เกี่ยวของ
- การสมัครเขาศึกษาหรือรับการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนกับงานดวย
คาใชจายของตนเอง และ
๓.๕ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติ
ของผูเขารับการพัฒนา ติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน การทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมโดย
ไมเสียเวลาทํางานประจํา

-๔-

๔. โครงการ / แผนงานการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
โครงการ/แผนงานการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาการทํางานรวมกันของคณะผูบริหารและบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
(๑.๑) หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม มีนโยบายดานการปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ตั้งแตละดับลางสุด จนถึงสูงสุด ใหเกิดวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย
โดยมุ ง เน น ประโยชน สุ ข ของประชาชนเป น สํ า คั ญ ประกอบกั บ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชการแกขาราชการพลเรือน ป พ.ศ.๒๕๔๖ ความวา “ขาราชการไมวาจะ
อยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีความสําคัญอยูในงานของแผนดินทั้งสิ้นทุกคนทุกฝาย
จึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน สมัครสมานรวมมือรวมความคิดกันให
การปฏิบัติบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ และไดผลที่พึ่งประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน”
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดานการปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาบุคลากร
ประกอบกับเปนการสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ ดังกลาวขางตน
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการฝ ก อบรมข า ราชการ ลู ก จ า งประจํ า และ
พนักงานจางทุกคน เพื่อพัฒนาการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพ
(๑.๒)วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูเขารวมการฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ
และนํามาปรับใชในการทํางานรวมกันอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
- เพื่อใหผูเขารวมการฝกอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธในการทํางาน หลักการ
ทํางานเปนทีม เพื่อการประสานงานที่ดี เกิดความรวมมือในการทํางานและสามารถสรางทีมงานที่ดีได และ
มีทัศนคติและความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีแนวทางการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
- เพื่อใหผูที่รวมไปศึกษาดูงาน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทํางาน
ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตลอดจนการแกไขปญหากับองคการบริหารสวนจังหวัดอื่น ๆ
(๑.๓) เปาหมาย
คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
(๑.๔) ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการตอเนื่องตลอดระยะเวลาตามแผนพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

-๕(๑.๕) วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมสัมมนาคณะผูบริหาร ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม
เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเรียนรูจากประสบการณจริง
(๑.๖) สถานทีด่ ําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม, สถานที่จัดฝกอบรมอื่นๆ
(๑.๗) ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคลสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๑.๘) งบประมาณ
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปนคาอาหารวางคาวิทยากร
คาพาหนะ และคาที่พักของผูเขารับการฝกอบรม เปนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๑.๙) ผลลัพธทคี่ าดวาจะไดรับ
- ผูเขารวมการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ และนํามาปรับ
ใชในการทํางานรวมกันอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
- ผูเขารวมการฝกอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธในการทํางาน หลักการทํางาน
เปนทีม เพื่อการประสานที่ดี เกิดความรวมมือในการทํางานและสามารถสรางทีมงานที่ดีได และมีทัศนคติและ
ความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ผูที่รวมไปศึกษาดูงาน ไดรับความรู ความเขาใจและประสบการณ แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ
ทํางาน ไดเทคนิค การทํางานแบบใหม ๆ ตลอดจนการแกไขปญหา เพื่อนํามาปรับใชใ หเกิดประโยชนแ ก
ประชาชนในทองถิ่น
(๑.๑๐) ตัวชี้วัด
- บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม มีการทํางานเปนทีม การประสานที่ดี และมีความรวมมือ
ในการทํางานมากขึ้น และสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ไดรับความพึงพอใจผลที่ไดรับจากการฝกอบรม ไมนอย
กวารอยละ ๗๐
------------------------------------------

- ๖–

๒. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๒.๑) หลักการและเหตุผล
บุคลากรใดก็ตาม หลังจากที่ไดทํางานอยูในองคกรมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแลว ยอมมีความ
จําเปนตองเขารับการฝกอบรมในโครงการตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมาก
ยิ่งขึ้น หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารงานใด ๆ ขึ้นในหนวยงาน ยอมเปนการจําเปนที่
จะตองใหบุคลากรไดรับรูและสามารถปรับตัวใหเขากับระบบ และวิธีการบริหารงานแบบใหมได ดวยเหตุนี้
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหแกบุคลากร จึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง
(๒.๒) วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ความชํานาญงานและแนวคิดอยางเปนระบบของผูเขารับการอบรม
ในการบริหารงาน สามารถนําไปแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ
- เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบถึงแนวคิด หลักการของกฎหมายใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน และสามารถนําไปปรับใชใหเปนประโยชน และสามารถถายทอดใหแกบุคคลอื่นได
(๒.๓) เปาหมาย
ขาราชการขององค ก ารบริห ารสวนจังหวัดลู กจ างประจํา และพนักงานจ างทุกสายงาน
ไดเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับตําแหนงของตนเอง
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการตอเนื่องตลอดระยะเวลาตามแผนพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒.๕) วิธีการดําเนินการ
จัดสงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับการอมรมตามหลักสูตรที่สถาบันพัฒนา
บุคลากร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ จัดใหมีซึ่งจะตองเปน
หลักสูตรอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รบั ผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(๔) หลักสูตรดานการบริหาร
(๕) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๖) หลักสูตรความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
(๒.๖) สถานที่ดําเนินการ
สถาบันการฝกอบรมหรือสถานที่หนวยงานผูจัดฝกอบรมกําหนด
(๒.๗) ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

-๗–
(๒.๘) งบประมาณ
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปนคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ และคาที่พักของผูเขารับการฝกอบรม ปละ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(๒.๙) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดในสายงานตาง ๆ มีความรู ความเขาใจในงานของ
ตนยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในสายงานตาง ๆ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
กฎหมายจําเปนตอการปฏิบัติงาน และสามารถนําความรูไปปรับใชใหเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่
(๒.๑๐) ตัวชี้วัด
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับการฝกอบรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลั ก สู ต รที่ ไ ด ฝ ก อบรมและสามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ
----------------------------------------

-๘–
๓. โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ปองกันการทุจริต ในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๓.๑) หลักการและเหตุผล
การดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรขององคกรนอกจากจะใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวขององคกรตลอดจนระเบียบ กฎหมาย เพื่อใหบุคลากรไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพแลว การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และป องกั นการทุ จริตใหแก บุคลากรก็เปนเรื่องสําคัญ ยิ่ง เพราะเปนการกําหนดหลักการและ
แนวทาง เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ใหทุกคนไดสํานึกถึงการเปนบุคลากรของรัฐ และปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของความถูกตอง ดีงาม อีกทั้งถือเปนการดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
(๓.๒) วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการใหแกขาราชการลูกจางประจํา
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๓.๓)เปาหมาย
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๓.๔) ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการตอเนื่องตลอดระยะเวลาตามแผนพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓.๕) วิธีการดําเนินการ
ใชวิธีการบรรยายโดยมุงเนนเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ปองกัน
การทุจริต ตลอดจนการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ดี
- ฝกอบรมดูงาน
- ฝกปฏิบัติธรรม
ฯลฯ
(๓.๖) สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามหรือสถานที่ฝกอบรมอื่นๆ
(๓.๗) ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๓.๘) งบประมาณ
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามงบประมาณขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปนคาอาหารวางคาเบี้ยเลี้ยงคาเอกสาร คาวิทยากร คาพาหนะ และคาที่พัก
ของผูเขารับการฝกอบรม เปนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๓.๙)ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม และมี
ความประพฤติที่เหมาะสม ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต
(๓.๑๐)ตัวชี้วัด
จํานวนขอรองเรียนจากผูรับบริการลดลง
------------------------------------------------

-๙–
๔. โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางวินัยใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๔.๑) หลักการและเหตุผล
วินัย นับไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญในการบริหารขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การบริหารงานบุคคล เนื่องจากการบริหารงานบุคคลเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคน หรือบุคลากรเปนจํานวนมากที่
ทํางานอยูในองคการ การอยูรวมกันในคนหมูมากจึงจําเปนที่จะตองมีกฎหรือระเบียบเพื่อมาใชบังคับใหองคการ
สามารถอยูไดอยางสงบสุข
วินัยของบุคลากร มีความสําคัญเปนอันมากตอองคการบริหารสวนจังหวัดในการบริหารงาน
เพราะบุคลากรเปนสวนหนึ่งในการบริหารราชการซึ่งจะเขาถึงประชาชนโดยตรง หากบุคลากรมีวินัยไมดีพอ
จะทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา อันจะสงผลกระทบตอการบริหารขององคกรอยางแนนอน ดังนั้น
การสงเสริมใหบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับวินัย จึงเปนเรื่องที่ควรทํา เพราะนอกจากจะมีความสําคัญตอราชการ
เปนสวนรวมแลว ยังมีความสําคัญตอตัวบุคลากรและตอผูบังคับบัญชาดวย
(๔.๒) วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางวินัยในการปฏิบัติราชการใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๔.๓) เปาหมาย
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
(๔.๔) ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการตอเนื่องตลอดระยะเวลาตามแผนพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
(๔.๕) วิธีการดําเนินการ
ใชวิธีการบรรยายโดยมุงเนนเนื้อหาประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและ
การดําเนินการทางวินัยโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือผูมีความรูดานวินัย
ฯลฯ
(๔.๖) สถานทีด่ ําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม,สถานที่จัดฝกอบรมอื่นๆ
(๔.๗) ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔.๘) งบประมาณ
งบประมาณขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามเพื่ อ จ า ยเป น ค า วิ ท ยากร
คาเอกสาร และคาอาหารวาง ฯลฯ เปนเงิน ๗๐,๐๐๐.- บาท
(๔.๙) ผลลัพธทคี่ าดวาจะไดรับ
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนผูมีพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม
และถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ หรือแบบแผนที่ทางราชการกําหนด
(๔.๑๐) ตัวชี้วัด
จํานวนขอรองเรียนจากผูรับบริการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของบุคลากรลดลง
------------------------------------------

- ๑๐ –
๕. โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพบุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัด
(๕.๑) หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีขางตน องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมสัมมนา ผูบริหาร
ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ในการทํางานรวมกัน สามารถนํ าความรูม าประยุกต ใ ชเพื่ อปรั บปรุง และพัฒนาการปฏิ บัติงานได อยางมี
ประสิทธิภาพ
(๕.๒) วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูเขารวมการฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ
และนํามาปรับใชในการทํางานรวมกันอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
- เพื่อใหผูเขารวมการฝกอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธในการทํางาน หลักการ
ทํางานเปนทีม เพื่อการประสานงานที่ดี เกิดความรวมมือในการทํางานและสามารถสรางทีมงานที่ดีได และมี
ทัศนคติและความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีแนวทางการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
- เพื่อใหผูที่รวมไปฝกอบรมสัมมนา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
ทํางาน ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตลอดจนการแกไขปญหากับองคการบริหารสวนจังหวัดอื่น ๆ
(๕.๓) เปาหมาย
คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม เปนผูมีวินัยในตนเอง เพื่อพัฒนาการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเปน
แบบอยางที่ดี
(๕.๔) ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการตอเนื่องตลอดระยะเวลาตามแผนพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
(๕.๕) วิธีการดําเนินการ
- จัดประชุมสัมมนาคณะผูบริหาร ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม
- เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเรียนรูจากประสบการณจริง
ฯลฯ

- ๑๑ –
(๕.๖) สถานทีด่ ําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม, สถานที่จัดฝกอบรมอื่นๆ
(๕.๗) ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๕.๘) งบประมาณ
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปนคาอาหารวางคาวิทยากร
คาพาหนะ และคาที่พักของผูเขารับการฝกอบรม เปนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๕.๙) ผลลัพธทคี่ าดวาจะไดรับ
- ผูเขารวมการฝกอบรมมีความเปนผูนําที่ดีโดยใชหลักธรรมาธิปไตยใหอภัยกัน และการ
พัฒนาความสามารถบุคลากรตอบสนองความตองการของประชาชน ชุมชน การแกปญหาของประชาชนได
อยางแทจริงรู
- ผูเขารวมการฝกอบรมมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการ
สาธารณะดวยใจ แกไขปญหาระบบคุณธรรมในการปฏิบัติราชการอยางเปนรูปธรรม
- ผูเขารับการฝกอบรมมีพลังในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีตองาน ผูบริหาร เพื่อนรวมงาน
พรอมทั้งมีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พรอมที่จะรับฟงความเห็นตางแตไมแตกแยก ซึ่งจะสามารถลด
ปญหาความขัดแยงในองคการ สรางภูมคุมกันดานจิตใจ เพื่อใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค มีจิตสํานึกในการ
ปกปองดูแลในทุกๆ ดาน ซึ่งจะมีนวัตกรรมใหมๆ เขามาในทองถิ่นไทย มีความรัก ความเขาใจ ความดี รูจักการ
เสียสละ และมุงการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูประสบการณ และแนวความคิดของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ใหเหมาะสมและทันสถานการณในสภาวะแวดลอม ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการเกษตรเชิงอนุรักษ เชิงศาสนาให
คงอยูคูกับการทองเที่ยวพรอมกัน
- ผู เข ารับการฝ กอบรมมีความเขาใจรวมกันเสริม สรางความปรองดอง และขั บเคลื่อน
นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สูความสมานฉันท ขององคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งฝาย
การเมือง ฝายบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน
(๕.๑๐) ตัวชี้วัด
- บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม มีทัศนคติที่ดีตองาน ผูบริหาร เพื่อนรวมงาน มากขึ้น
มีความสุขในการปฏิบัติงานมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ไดรับความพึงพอใจผลที่ไดรับจากการฝกอบรม ไมนอย
กวารอยละ ๗๐

..............................................

- ๑๒ –

๖. โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม
(๖.๑) หลักการและเหตุผล
การบริหารงานขององคกรจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อองคกรนั้นประกอบไปดวย
ผูปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานเปนอยางดี โดยองคกรจะตองเปน
ผูดําเนินการในรูปแบบใด รู ปแบบหนึ่ งเพื่ อให ผู ทํางานในองค กรนั้ นได มี ค วามรู ค วามเข าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขาราชการซึ่งไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งใหม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการแนะนําใหทราบและเขาใจเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับองคกร เชน
อํานาจหนาที่ นโยบายขององคกร บุคคลสําคัญระดับผูบริหาร บทบาทและหนาที่ของตนเอง สิทธิประโยชนที่
พึงจะไดรับ ตลอดจนระเบียบวินัย กฎขอบังคับตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหผูเพิ่งเขามาทํางานใหมมีทัศนคติที่ดี
ตอองคกรตั้งแตเริ่มแรก สามารถปรับตัวเขากับบุคคลและสภาพแวดลอมใหมไดโดยงายและถูกตอง
(๖.๒) วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ผู ที่ ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต งตั้ง เข ามาใหมได ท ราบ และเข าใจในเรื่ องต าง ๆ ของ
หนวยงาน ซึ่งจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ขอบเขต อํานาจหนาที่ขององคกร และบุคคลที่สําคัญของหนวยงาน
- มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะงานในหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ
- มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย กฎขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน
(๖.๓) เปาหมาย
ข า ราชการที่ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ง เข า มาปฏิ บัติ งานในองค ก ารบริ ห ารสว นจั งหวั ด
สมุทรสงครามใหมทุกคน
(๖.๔) ระยะเวลาดําเนินการ จัดใหมีการฝกอบรมผูไดรับการแตงตั้งใหม เปน ๒ ระยะ
- การฝกอบรมปฐมนิเทศขั้นตนโดยดําเนินการฝกอบรมปฐมนิเทศในระยะเริ่มตนของการ
เขามาทํางานใหม หรือเขารับหนาที่ใหม
- การฝกอบรมปฐมนิเทศขั้นที่สอง เปนการฝกอบรมปฐมนิเทศหลังจากไดผานการปฐมนิเทศ
ขั้นตนแลว และผูที่เขามาทํางานใหมยังคงมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนอีกเปนจํานวนมาก
(๖.๕) วิธีการดําเนินการ
- การฝกอบรมปฐมนิเทศขั้นตน ใชวิธีการโดยจัดใหผูไดรับการแตงตั้งใหมไดพบผูบริหาร
และผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารงานของหนวยงาน และฝายบริหารงาน
บุคคลชี้แจงเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด สิทธิประโยชนที่บุคลากรจะไดรับ
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆที่จําเปนตอการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และ
กํ า หนดให มี เ จ า หน า ที่ ผู ใ ดผู ห นึ่ ง ในส ว นราชการที่ บุ ค ลากรซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง ใหม ล งไปปฏิ บั ติ ง าน เป น
ผูรับผิดชอบโดยตรงในการสอนงานและชวยเหลือแนะนําดานตาง ๆ

- ๑๓–

- ฝกอบรมปฐมนิเทศขั้นที่สอง ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓
ในกรณีที่จํานวนผูไดรับการแตงตั้งใหมมีจํานวนมากพอสมควร ใชรูปแบบการปฐมนิเทศแบบเปนพิธีการโดยจัด
ใหมีวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่ยังเปนปญหาในทางปฏิบัติ และกฎ ระเบียบที่สําคัญและจําเปนตองรู
ตลอดจนเทคนิค และวิธีการทํางานใหม ๆ เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยใชระยะเวลา
ในการดําเนินการ ๑ วัน
- มีการประเมินผลโดยการประเมินความรูและทักษะตลอดจน ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา
ติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงานกอนและหลังการฝกอบรม
- สงไปฝกอบรม ณ สถาบันการฝกอบรมหรือหนวยงานผูจัดฝกอบรมอื่น
(๖.๖) สถานที่ดําเนินการ
- องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
- สถาบันการฝกอบรมหรือสถานที่ที่หนวยงานผูจัดฝกอบรมกําหนด
(๖.๗) ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๖.๘) งบประมาณ
งบประมาณขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เพื่ อ เป น ค า จั ด อาหารว า ง
คาจัดสถานที่ และคาวิทยากร และคาจัดทําเอกสาร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๖.๙) ผลลัพธทคี่ าดวาจะไดรับ
- ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้งใหมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ทําใหมีความพรอมในการเริ่มตนทํางาน
- ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้งใหม มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบวินัย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ ตลอดจนกรอบความประพฤติ ในอันที่จะทําให
ประพฤติตนอยูในระเบียบ วินัย และประพฤติตนเหมาะสมแกการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
(๖.๑๐) ตัวชี้วัด
จํานวนรอยละของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้งใหมที่ไดรับการ
ฝกอบรมและปฐมนิเทศ และจํานวนงบประมาณที่ใชในการฝกอบรม
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