แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

คำนำ
การจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ บุคลากรในองค์กรถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้
ได้ร ับ ความรู้ ระเบีย บ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไว้หลายด้านให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6) โดยคำนึงถึงภารกิจ
อำนาจหน้ าที ่ ตามกฎหมายที ่ เกี ่ ยวข้ อง ทั ้ งนี ้ เพื ่ อพั ฒนาให้ บ ุ คลากรมี ความรู ้ เกี ่ ยวกั บระเบี ยบแบบแผน
ของทางราชการ หลั กและวิ ธ ี ปฏิ บ ั ต ิ ราชการ บทบาทและหน้ าที ่ ของตนเองในระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ส อดคล้อ ง
กับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร
หลักการและเหตุผล
ข้อมูลด้านบุคลากร
การวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯ
หลักสูตรการพัฒนา
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาฯ
งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาฯ
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ภาคผนวก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุมทรสาคร
- สรุปข้อมูลหลักสูตรประจำสายงานและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดส่ง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
- สรุ ป ข้ อ มู ล โครงการ/กิ จ กรรมที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาครจั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

--------------------------------------

บทสรุปผู้บริหาร
แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก
ทำให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ย นข้อมูลและการเรียนรู้สามารถทำได้อย่างง่ายดายและไม่มีขอบเขตจำกัด
และนำมาสู่ ความเปลี่ย นแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสั งคม องค์กรในระบบราชการในฐานะผู้ ให้ บริการ
สาธารณะจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ ทำให้ต้องมีการแสวงหาความรู้ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากร
ในองค์กรมีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้จัดทำแผนฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร และได้มีการศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากร เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารกำหนด
หลักสูตรและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา คือ กำหนดให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตรความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง และกำหนดขั้นตอน
ในการพัฒนาบุคลากร และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาฯ โดยแผนการพัฒนาฯ มีสาระสำคัญ
โดยสรุปดังนี้
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นองค์กรที่มี SMART Office” กล่าวคือ
S = Service Mind มีใจรักในการให้บริการ
M = Moral มีคุณธรรมและจริยธรรม
A = Active มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบในการทำงาน
T = Technology มีทักษะในด้านเทคโนโลยี พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
๒. พันธกิจการพัฒนา
๑) สร้างแนวคิดในการทำงานเพื่อให้บุคลากรมีใจรักในการบริการเพื่อประชาชน
๒) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบวินัย
๓) พัฒนาบุคลการให้มีแนวคิดในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน
๔) เสริมสร้างให้ บุ คลากรปฏิ บัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และมีความรับผิ ดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย
5) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนา
ให้บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดทำแผนการพัฒนาฯ ให้มีแนวทางเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ ตระหนักในหน้าที่
ของพลเมือง ปกป้องและพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและรวดเร็ว
๔. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาฯ
๑) การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้อง
กับตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
๒) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องได้รับการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
หรื อ หลายหลั ก สู ต รอย่ างน้ อ ย ๑ ครั้ ง หรื อ ตามความเหมาะสม และต้ อ งดำเนิ น การพั ฒ นาให้ ค รบถ้ ว น
ตามหลักสูตรที่ อบจ. กำหนด
๓) รู ป แบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรมี วิ ธี ด ำเนิ น การโดยใช้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาผู้ ใต้ บั งคั บบั ญ ชา
ใน ๕ ด้าน ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การส่งไปศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
และการสอนงานการให้คำปรึกษา
๔) แนวทางการดำเนินการ
นอกจากรูปแบบการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ยังมีแนวทางในการดำเนินการที่ได้กำหนด
ไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
- กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สำนั กงานท้ องถิ่ น และกระทรวง กรมอื่น เป็น ผู้ ดำเนิ นการจัดหลั กสู ต รการฝึ กอบรม โดยองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
- หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดหลั กสูตรการฝึกอบรม
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
๕. การติด ตามและประเมิน ผลการพั ฒ นาบุคลากรได้กำหนดระบบการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาฯ ไว้ ดังนี้
๑) ผู้บังคับบัญชา หมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการรายงานผลการพัฒนา
พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
๒) ติดตามและประเมินผล โดยแบบสอบถาม
ทั้งนี ้ การฝึกอบรมทุก ครั้งจะต้อ งมีก ารประเมิน ผล เพื่อนำข้อมูล ที่รับ มาทำการปรับ ปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
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สรุปผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ในภาพรวม พบว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งในส่วนหลักสูตรประจำสายงาน
และหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง และโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้น เพื่อพัฒ นา
บุคลากร ดังนี้
1. การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประจำสายงานและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 264 หลักสูตร ดังนี้
1) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 83 หลักสูตร
2) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๒4 หลักสูตร
3) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 57 หลักสูตร
2. โครงการ/กิจ กรรมที่องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้น เพื่ อพัฒ นาบุคลากร
จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ กิจกรรม ดังนี้
1) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดกิจกรรม จำนวน ๒๓ กิจกรรม
2) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดกิจกรรม จำนวน ๑๒ กิจกรรม
3) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดกิจกรรม จำนวน ๗ กิจกรรม
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แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อรัฐ สภาเมื่ อวัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศคือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑”
โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยการปรับปรุงการทำงาน
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน กระจายอำนาจ
ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ปั จจุ บั นโลกได้เข้าสู่ ยุ คโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีความเจริญก้ าวหน้ าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก
ทำให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และการเรี ย นรู้ ส ามารถทำได้ อ ย่ า งไม่ จ ำกั ด องค์ ก รในระบบราชการจึ ง ต้ อ ง
มีการปรับ เปลี่ย นกระบวนทัศน์ การแสวงหาความรู้ และการพัฒ นาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร
เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ดังนั้น ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้
และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเล็งเห็นว่า การพัฒ นาบุคลากรในองค์กรจึงจำเป็นอย่างยิ่งและต้องให้
ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการขับเคลื่อนนโยบาลรัฐบาล การปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนำไปสู่รัฐบาลยุคดิจิทัล จึงต้องให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กร การทำงาน การบริการจัดการ และรูปแบบการให้บริการให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล การทำงานและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแลบำรุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ
และอยู่ ในสภาพพร้ อ มใช้ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง สามารถพั ฒ นาระบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
๑.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ และวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ด ี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้
“ส่ วนราชการมี หน้ าที่ พั ฒ นาความรู้ในส่ วนราชการ เพื่ อให้ มี ลั กษณะเป็ นองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
อย่ างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่ อนำมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิ สั ยทั ศน์ และปรับเปลี่ ยนทัศนคติของข้าราชการในสั งกัดให้ เป็นบุ คลากรที่ มีประสิทธิภาพ
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และมีการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน์ในการปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการให้ สอดคล้ องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”
ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
ให้ส อดคล้ องกับ สภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ ของต่างประเทศที่มีผ ลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่
จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เน้ น การสร้ างความคิ ด ใหม่ ๆ ตามวิ ช าการสมั ย ใหม่ และนำมาปรับ ใช้ กั บ การปฏิ บั ติ ราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒ นาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑) ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒) ต้ องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่ าง ๆ เพื่ อนำมาประยุ กต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓) ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสั ยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔) ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ
๑.๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคลขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่ วนที่ ๓
การพัฒนาข้าราชการ ได้กำหนดให้ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดมีการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนานั้นต้องพัฒนา ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล โครงสร้างของงาน
นโยบายต่าง ๆ ฯลฯ
๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
๓) ด้านการบริหาร เช่น การวางแผน การจูงใจ การมอบหมายงาน เป็นต้น
๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เช่น มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
๕) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางดั งกล่ าว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาครจึ ง ได้ จั ด ทำ
แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น เพื่อเป็น เครื่องมือและแนวทางในการพัฒ นาบุคลากรในสั งกัดองค์การบริห ารส่ วน
จังหวัดสมุทรสาคร สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ต่อไป
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๒. ข้อมูลด้านบุคลากร
ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกรอบ
อัตรากำลัง ดังนี้
สรุปข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6)
ส่วนราชการ
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
-โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
-โรงเรียนวัดหลักสี่ ฯ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

รวม

กรอบฯ มีคนครอง กรอบฯ มีคนครอง กรอบฯ มีคนครอง กรอบฯ มีคนครอง

๒๘
13
๒๓
19
41
25
60
39
๑7
๑๖
๖
287

19
11
13
7
18
14
36
26
8
14
4
169

7
5
๑
๑
14

7
5
๑
๑
14

20
๖
12
8
62
๓๐
29
17
8
๑๓
๔
209

15
5
9
5
38
16
19
11
5
8
๑
132

55
19
35
27
108
55
90
57
25
๒๙
๑๐
510

41
16
22
๑๒
61
30
56
39
13
22
5
316

ขอ กสถ.

หมายเหตุ

4
17
5
15
5
2
48

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน ๒๕๖3
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๓. การวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากร
๓.๑ การวิเคราะห์ในระดับองค์กร

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการกำหนดกรอบโครงสร้างอัตรากำลังที่ชัดเจน
๔. มีระบบสารสนเทศภายในที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๕. มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร
6. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทำให้เกิดความล่าช้า
๒. ขาดการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับลักษณะงาน
ที่ต้องไปปฏิบัติ
๓. บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
๔. ขาดแคลนบุคลากรในสายงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

โอกาส (Opportunities)
๑. กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น
๒. ปัจจุบันมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ห ลายช่องทาง ทำให้ เกิดการพัฒ นาตนเองได้
ตามที่ต้องการและต่อเนื่อง
๓. กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ห ลั ก สู ต รอบรม
หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทุกสายงาน
๔. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในการบูรณา
การการปฏิบัติงานร่วมกัน

อุปสรรค (Threats)
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องบางฉบับไม่สอดคล้อง ไม่ครอบคลุม
กับการปฏิบัติงาน
๒. หน่ ว ยตรวจสอบภายนอกมี ค วามเห็ น ในการพั ฒ นา
บุคลากรแตกต่างกับหน่วยงานดำเนินการ
๓. ในแต่ละปีงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอบรม
หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้อบรม
4. บางหลักสูตรมีระยะเวลาการฝึกอบรมนาน ทำให้บุคลากร
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากมีภารกิจปฏิบัติงาน
แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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๓.๒ การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร

หัวหน้าหน่วยงานจัดทำแผน
ควบคุมกำกับดูแล สนับสนุน

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

- มีการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยเทียบกับสมรรถนะในงาน
เป็นตัวหลัก

- มอบนโยบาย สั่งการ
ในการพัฒนาบุคลากร

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
- การวางแผนอัตรากำลัง
- การประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับ
- การพิจารณาความดีความชอบ

ประเมินผล/รายงาน

ประโยชน์จากการพัฒนา
ที่ได้รบั
- มีการทำงานเป็นทีม
- ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
- สามารถสนองนโยบายตาม
เป้าหมายที่กำหนด
- มีความรู้ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
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๔. วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร
4.๑ เพื่อพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้ มีทักษะ และความรู้
ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
๓) ด้านการบริหาร
๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.๒ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด การพัฒนาตนเอง ให้เกิดขึ้น
กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4.๓ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
มากที่สุด
4.๔ เพื่อนำเทคโนโลยีและความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร

๕. เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้ อ ยละ 80 ของบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาครในแต่ ล ะปี ง บประมาณ
ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม และวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละงานที่รับผิดชอบ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการพัฒ นาเพิ่มความรู้ ทักษะ คุณ ธรรม
และจริยธรรม และวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละงานที่รับผิดชอบ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและ
นำมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
๖.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นองค์กรที่มี SMART Officer” กล่าวคือ
S = Service Mind มีใจรักในการให้บริการ
M = Moral มีคุณธรรมและจริยธรรม
A = Active มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบในการทำงาน
T = Technology มีทักษะในด้านเทคโนโลยี พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
๖.๒ พันธกิจการพัฒนา
๑) สร้างแนวคิดในการทำงานเพื่อให้บุคลากรมีใจรักในการบริการเพื่อประชาชน
๒) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบวินัย
๓) พัฒนาบุคลการให้มีแนวคิดในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน
๔) เสริมสร้างให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5) สนั บ สนุ นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อนำมาใช้ ในการพั ฒ นาบุ คลากร และพั ฒ นาให้
บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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๖.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑) เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลก
๒) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง
๓) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน
๔) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีค่านิยมสร้างสรรค์ในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี
๕) พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
๖.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและลักษณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒ จัดระบบธนาคารคลังสมอง (Think Tank) เตรียมรองรับสั งคมผู้ สู งอายุ
(Aging Society) ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนต้ นแบบสมรรถนะและพั ฒนาการประเมิ นรูปแบบใหม่ ที่เหมาะกั บ
Thailand ๔.๐
- กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับ กระบวนการบริห ารทรัพยากรบุคคลให้ มีความยืดหยุ่ น คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับทิศทางการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๓ สื่อสารนโยบายและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
การเปลี่ยนแปลงและแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม จูงใจและสร้างประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานและการเป็นองค์กร
แห่งความผูกพัน (Engaged Organization)
- กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน
- กลยุทธ์ที่ ๖ ปรั บปรุงระบบประเมิ นผลการปฏิ บั ติราชการประจำที่ เหมาะสมกั บบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand ๔.๐
- กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตรงกับความจำเป็นของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
- กลยุทธ์ที่ ๒ พั ฒ น า ดู แ ล รั ก ษ าผู้ มี ศั ก ยภ าพ สู ง และค น ดี ใ น สายงาน ต่ า ง ๆ
ให้สามารถขับเคลื่อนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๓ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งระดับสูงในสายงานอำนวยการและบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักสมรรถนะ
และการสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำและเกิดการ
ตัดสินใจบนหลักคุณธรรม
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสร้างจริยธรรมแก่บุคลากรส่วนท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสมและโปร่งใส
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมความสุขและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
- กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ างความสั มพั น ธ์และบริห ารความแตกต่างระหว่างช่ว งวัย และความ
หลากหลายของบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ขับเคลื่อนระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน
- กลยุทธ์ที่ ๒ การนำเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล
- กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
- กลยุทธ์
จัดให้มีหลักเกณฑ์ รูปแบบ เครื่องมือ และตัวชี้วัด สำหรับใช้กำกับ ติดตาม
และประเมินผล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริ มให้ บุ คลากรมี คุ ณธรรมจริยธรรม
มี จิ ตสาธารณะ ตระหนั ก ในหน้ า ที่ ข อง
พลเมื อ ง ปกป้ องและพิ ทั กษ์ รั กษาชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนั บ สนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและรวดเร็ว

กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ งเสริมให้ บุ คลากรเข้ า รับ การ
ฝึกอบรมตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจำสายงาน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
กลยุทธที่ 3 ส่งเสริมให้ศึกษาดูงานองค์กรอื่น ๆ
เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์และปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างค่านิยมให้ตระหนักในหน้าที่
ของพลเมื อ ง ปกป้ อ งและพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 กำหนดทิ ศ ทาง นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลและการทำงานร่วมกัน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม การนำเทคโนโลยี ม า
บูรณาการในการปฏิบัติงาน
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรสร้ า ง
นวั ต กรรม หรื อ ความคิ ด ริ เริ่ ม เพื่ อ ประยุ ก ต์
องค์ความรู้ให้ทันสมัยและรู้เท่าทันเทคโนโลยี
ในการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความสุขและสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน
กลยุท ธ์ ที่ 2 สนั บ สนุ น การจัด กิจ กรรมที่ ให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1 กำหนดนโยบายในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานหรือการบริการ โดยการนำเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมายกระดับคุณภาพงานบริการ
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๗. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
และพนั ก งานจ้ าง ได้กำหนดขอบเขตและแนวทางในการพั ฒ นา โดยมีเนื้อหาครอบคลุ ม ในมิติ ด้านต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งในมิติของการบริหาร การเปลี่ยนแปลง การสร้างวัฒนธรรม การสื่อสาร
การสร้างแนวร่วม/การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อการบริการอย่างแท้จริง ดังนี้
๑. การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6)
๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องได้รับการพัฒนาหลักสูตรใด
หลั กสู ตรหนึ่ ง หรือหลายหลั กสู ตรอย่ างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม และต้องดำเนิ นการพั ฒนา
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ดังนี้
๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติง านโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
๒) ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะตำแหน่ ง ได้ แ ก่ ความรู้ ค วามสามารถ
ในการปฏิบัติงานตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานธุรการ งานพัสดุ งานช่าง เป็นต้น
๓) ด้ านการบริห าร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริห ารงานและการบริการประชาชน เช่ น
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
๕) ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรมีวิธีดำเนินการโดยใช้วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาใน ๕ ด้าน ดังนี้
๑) การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ที่เข้ามาทำงานใหม่ หรื อผู้
ที่รับราชการมานานแล้ว แต่เพิ่งย้ายสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนการปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับแนะนำชี้แจง ให้ทราบความรู้ทั่ว ๆ ไป กฎ ระเบียบ สร้างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมงาน
ลักษณะโครงสร้างขององค์กร นโยบายองค์กร เพื่อให้สมาชิกใหม่เข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทั้งเรียนรู้สภาพแวดล้อม
ขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป
๒) การฝึ ก อบรม เป็ น กระบวนการที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผน ซึ่ ง มุ่ ง หมายที่ จ ะพั ฒ นาบุ ค ลากร
ให้มีความรู้ความชำนาญ เพื่อวัตถุประสงค์อย่ างใดอย่างหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำ
หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล
๓) การส่งไปศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ยิ่งขึ้น การที่บุคลากรทำงานอยู่ที่ใดนาน ๆ ความรู้
ความสามารถอาจล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือ อาจใช้วิธีการใหม่ ๆ ไม่เป็น
จึงจำเป็นต้องส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีระบบการทำงานที่ดีและทันสมัย หรือ การส่งเสริมให้มี
การศึกษาต่อ เป็นการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น หรืออาจได้รับความรู้ใหม่
ซึ่งอาจทำได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) การสอนงานการให้คำปรึกษา หรือวิธีการอื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม ทำโดยหัวหน้างาน หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

๘. หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
ในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้
8.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๕) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๗) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๘) กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๐) หลักสูตรมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
๑๑) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
- การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
- การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
12) หลักสูตรความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
13) หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ ข้าราชการครู และบุ คลารทางการศึกษาบรรจุใหม่
8.2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
๑) หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น -สูง)
๒) หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
๓) หลักสูตรนักบริหารงานคลัง (ต้น-สูง)
๔) หลักสูตรนักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
๕) หลักสูตรนักบริหารการศึกษา (ต้น-สูง)
๖) หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๗) หลักสูตรนิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๘) หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
9) หลักสูตรนักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๑0) หลักสูตรบรรณรักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
๑1) หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๑2) หลักสูตรนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๑3) หลักสูตรวิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๑4) หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
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๑5) หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๑6) หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๑7) หลักสูตรวิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๑8) หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
19) หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๒0) หลักสูตรสถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๒1) หลักสูตรนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๒2) หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๒3) หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๒4) หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
๒5) หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
๒6) หลักสูตรนายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
๒7) หลักสูตรนายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
28) หลักสูตรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
29) หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
๓0) หลักสูตรนายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
๓1) หลักสูตรเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
๓2) หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
๓3) หลักสูตรเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
๓4) หลักสูตรนายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
๓5) หลักสูตรนายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
๓6) หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
๓7) หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
38) หลักสูตรผู้อำนวยการสถานศึกษา
39) หลักสูตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๔0) หลักสูตรครู และครูผู้ช่วย
๔1) หลักสูตรศึกษานิเทศก์
หมายเหตุ

๑. หลักสูตรต่าง ๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นและมี
เนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาบุคลากรในโครงการ
เดียวกันได้
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๙. วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
9.๑ วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการพัฒนา ดังนี้
๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ที่กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒ นาบุคลากรท้ องถิ่น สำนักงานท้องถิ่น และกระทรวง กรมอื่น เป็นผู้ด ำเนินการ
จัดฝึกอบรม
๓) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ทีห่ น่วยงานอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา
เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาดังกล่าวอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
การศึกษาหรือดูงาน การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การสอนงาน การให้คำปรึกษา
9.2 ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา
๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5
๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6
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หลักสูตรการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานท้องถิ่น
(ต้น - สูง)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานทั่วไป
(ต้น - สูง)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานคลัง
(ต้น - สูง)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

4

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานช่าง
(ต้น - สูง)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของผู้บังคับบัญชาฝ่ายประจำให้มี
ทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วนให้
มีทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วนให้
มีทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วนให้
มีทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

นักบริหารงานท้องถิ่น
(ต้น - สูง)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)
3
3
3

ลักษณะการฝึกอบรม
อบจ.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
✓
✓

นักบริหารงานทั่วไป
(ต้น - สูง)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

17

๑7

๑7

✓

✓

นักบริหารงานคลัง
(ต้น - สูง)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

7

7

7

✓

✓

นักบริหารงานคลัง
(ต้น - สูง)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

5

5

5

✓

✓
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

๕

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานการศึกษา
(ต้น - สูง)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วนให้
มีทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

นักบริหารงานการศึกษา
(ต้น - สูง)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๖

หลักสูตรเกีย่ วกับนักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗ หลักสูตรเกีย่ วกับนิติกร
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘ หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
9 หลักสูตรนักผังเมือง
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑0 หลักสูตรบรรณารักษ์
(ปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นิติกร
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักผังเมือง
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
บรรณารักษ์
(ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
พิเศษ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)
3
3
3

ลักษณะการฝึกอบรม
อบจ.
ส่งฝึกอบรมกั
14บ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
✓
✓

๑9

๑9

๑9

✓

✓

6

6

6

✓

✓

๑

๑

๑

✓

✓

๑

๑

๑

✓

✓

2

2

2

✓

✓

แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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๑1 หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑2 หลักสูตรนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑3 หลักสูตรวิศวกรเครื่องกล
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑4 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑5 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑6 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑7 หลักสูตรวิศวกรโยธา
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
วิศวกรเครื่องกล
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักพัฒนาชุมชน
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
วิศวกรโยธา
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)
6
6
6

ลักษณะการฝึกอบรม
อบจ.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
✓
✓

3

3

3

✓

✓

๑

๑

๑

✓

✓

๑

๑

๑

✓

✓

8

8

8

✓

✓

5

5

5

✓

✓

3

3

3

✓

✓

แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

๑8 หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
19 หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

๒0 หลักสูตรสถาปนิก
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒1 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒2 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒3 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒4 หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

นักสังคมสงเคราะห์
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
สถาปนิก
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักวิชาการศึกษา
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักวิชาการพัสดุ
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)
๑
๑
๑

ลักษณะการฝึกอบรม
อบจ.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
✓
✓

๑

๑

๑

✓

✓

๑

๑

๑

✓

✓

3

3

3

✓

✓

2

2

2

✓

✓

5

5

5

✓

✓
18

2

2

2

✓

แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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๒5 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒6 หลักสูตรนายช่างโยธา
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒7 หลักสูตรนายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
28 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
29 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
30 หลักสูตรนายช่างสำรวจ
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓1 หลักสูตรเจ้าพนักงานห้องสมุด
(ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นายช่างโยธา
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นายช่างสำรวจ
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
เจ้าพนักงานห้องสมุด
(ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)
36
36
36

ลักษณะการฝึกอบรม
อบจ.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
✓
✓

9

9

9

✓

✓

4

4

4

✓

✓

๑

๑

๑

✓

✓

3

3

3

✓

✓
19

3

3

3





3

3

3
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๓2 หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓3 หลักสูตรเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓4 หลักสูตรนายช่างผังเมือง
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓5 หลักสูตรนายช่างเขียนแบบ
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓6 หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓7 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
38 หลักสูตรผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้
มีทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นายช่างผังเมือง
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นายช่างเขียนแบบ
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
นายช่างไฟฟ้า
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)
11
11
11

ลักษณะการฝึกอบรม
อบจ.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น



๑

๑

๑

✓

✓

1

1

1

✓

✓

๑

๑

๑

✓

✓

๑

๑

๑

✓

✓

6

6

6

✓

✓

2

2

2

✓

✓

แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

39 หลักสูตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้
มีทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
40 หลักสูตรครู และครูผู้ช่วย
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
๔1 หลักสูตรศึกษานิเทศก์
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
๔2 หลักสูตรเกีย่ วกับลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดำเนินการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
ปี ๒๕๖6
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)
4
4
4

ลักษณะการฝึกอบรม
อบจ.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
✓
✓

ครู และครูผู้ช่วย
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

99

99

99

✓

✓

ศึกษานิเทศก์
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

✓

✓

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

177

177

177

✓

✓

หมายเหตุ : เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ อ้างอิงตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตาม
มาตรฐาน และสำเร็จตามที่กำหนด
วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของ
หน่วยงาน

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากรที่
เกิดจากการทำงานทีผ่ ิดพลาด
งานไม่สำเร็จตามกำหนด

พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ
หน่วยงานภายใน อบจ.

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม

สำรวจความต้องการเพิม่ เติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน

ขออนุมัติผู้บริหาร

13

ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการ
ฝึกอบรมตามลำดับความจำเป็น
ก่อน – หลัง

กำหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม
ส่งบุคลากรไปอบรม
- ให้ผู้เข้ารับการอบรม
รายงานผลภายใน ๖๐ วัน
หลังจากการอบรมสิ้นสุด

จัดทำโครงการฝึกอบรม

กำหนดเนือ้ หาของการฝึกอบรม

ดำเนินการฝึกอบรม

กำหนดวิธีการฝึกอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายหลังจากการเข้า
รับการอบรม

ผลการปฏิบตั ิงานดีขึ้น
ยังต้องได้รับการพัฒนา

แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 21

รายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียด
๑. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของ อบจ.สค.
๒. พิจารณาว่า ณ จุดใดของหน่วยงานที่สมควรต้องจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งสำรวจ
ความต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากบุคลากรของ
อบจ.สค.
๓. ดำเนินการเสนอเรื่องต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
๔. ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมและจัดลำดับความ
สำคัญ ก่อน – หลัง
๕. จัดส่งบุคลากรไปอบรม และจัดทำโครงการฝึกอบรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
๖. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ข้างต้น
๗. ประเมินผล
๘. รายงานผลการอบรมต่อผู้บริหาร

ผู้ปฏิบัติ
- ผู้บริหาร อบจ.
- หัวหน้าส่วนราชการ
- ผู้บริหาร อบจ.
- หัวหน้าส่วนราชการ
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
- ผู้บริหาร อบจ.
- หัวหน้าส่วนราชการ
- ผู้บริหาร อบจ.
- หัวหน้าส่วนราชการ
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
- ผู้เข้ารับการอบรม
- หัวหน้าส่วนราชการ
- หัวหน้าส่วนราชการ
- ผู้เข้ารับการอบรม

๑๐. งบประมาณ
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๑) แผนงานบริห ารงานทั ่ว ไป งานบริห ารงานทั ่ว ไป งบดำเนิน การ หมวดค่า ใช้ส อย รายจ่า ย
เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ข้อ ๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 3,0๐๐,๐๐๐ บาท
๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ข้อ ๒.๒.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร
ตั้งจ่ายไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ข้อ ๒.๒.๕ โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ตั้งจ่ายไว้ 8๐๐,๐๐๐ บาท
๔) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทัว่ ไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ข้อ ๒.๒.๖ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ตั้งจ่ายไว้ 5๐๐,๐๐๐ บาท
แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 22

๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้ส อย รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ข้อ ๒.๒.๗ โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge
Management : KM) ตั้งจ่ายไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ใช้ง บประมาณ ในการดำเนิน การพัฒ นาข้า ราชการ ข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยอ้างอิงจากข้อ บัญ ญัติอ งค์การบริห ารส่ว นจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

๑๑. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
การดำเนิ น การตรวจสอบติดตามและประเมินผล คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒ นาข้าราชการ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนาฯ ไว้ ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชา หมั่นติดตามการพัฒ นาอย่างใกล้ชิด และให้มีการรายงานผลการพัฒ นาพร้อมทั้ง
เผยแพร่ความรู้ให้บุคลกรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
2) ติดตามและประเมินผล โดยแบบสอบถาม
การประเมินผลการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผล เพื่อนำข้อมูลที่รับมาทำการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1) การให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดฝึกอบรมทุกครั้ง
2) การให้ม ีก ารบัน ทึก ผลการฝึ ก อบรมทุก ครั้งและนำข้อ มูล ไปใช้พ ิจ ารณาในการปรับ ตำแหน่ง
หรือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
3) การให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ไ ด้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร
กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาภายใน ๖๐ วัน นับแต่ที่กลับจากการอบรม/
สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้ น
**********************************************

แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 23

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนา
ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุมทรสาคร

สรุปข้อมูลหลักสูตรประจำสายงานและ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครจัดส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

สรุปข้อมูลหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประจาสายงาน
และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีงบประมำณ
บุคลำกร อบจ.สค. หลักสูตรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม บุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
พ.ศ.
2561
2562
2563

339
323
320
รวม

83
124
57
264

หมำยเหตุ : ข้อมูลบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 28 กันยายน 2561
ข้อมูลบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 30 กันยายน 2562
ข้อมูลบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 10 กันยายน 2563

124
124
93
341

ร้อยละของจำนวนบุคลำกร
ที่ส่งไปเข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ
เมื่อเทียบกับบุคลำกร อบจ.สค.
36.58
38.39
29.06

สรุปข้อมูลหลักสูตรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำนอื่นในหลักสูตรประจำสำยงำน

และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ที่

สำยงำน

บุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖2
พ.ศ. ๒๕๖3
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)

๑ นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

๓

๒

๓

๒ นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

๑๐

๑๑

๑๐

๓ นักบริหารงานคลัง (ต้น-สูง)

๒

๕

๒

๔ นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

๓

๓

๔

๕ นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัตกิ าร- เชี่ยวชาญ)

๑๓

๘

๘

๖ นิตกิ ร (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๕

๑

๓

๗ นักผังเมือง (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๑

๑

๑

๘ บรรณารักษ์ (ปฏิบัตกิ าร - ชานาญการพิเศษ)

๒

๑

๑

๙ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๒

-

-

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม) (เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

๑๐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๒

๑

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

๑๑ นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

-

๑

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

๑๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๖

๕

๕

๑๓ นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๑

๓

๑

๑๔ วิศวกรโยธา (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

-

-

๑

(เนื่องจากไม่มีคนครองตาแหน่ง) (เนื่องจากไม่มีคนครองตาแหน่ง)

๑๕ นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๑

-

-

(เนื่องจากไม่มีคนครองตาแหน่ง) (เนื่องจากไม่มีคนครองตาแหน่ง)

๑๖ นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๓

๒

๒

๑๗ นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

-

๒

๑

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

๑๘ นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๕

๒

๑

๑๙ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัตกิ าร - เชี่ยวชาญ)

๒

๒

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

๒๐ เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัตงิ าน - อาวุโส)

๑

๑๒

๓

หมำยเหตุ

ที่

สำยงำน

บุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖2
พ.ศ. ๒๕๖3
(จำนวนคน) (จำนวนคน) (จำนวนคน)

๒๑ นายช่างโยธา (ปฏิบัตงิ าน - อาวุโส)

๓

๒

๑

๒๒ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)

๑

-

-

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม) (เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

๒๓ นายช่างสารวจ (ปฏิบัตงิ าน - อาวุโส)

๑

-

-

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม) (เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

๒๔ เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัตงิ าน - ชานาญงาน)

๑

-

๑

(เนื่องจากไม่มีคนครองตาแหน่ง)

๒๕ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัตงิ าน - อาวุโส)

๑

๒

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

๒๖ นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงิ าน - อาวุโส)

-

-

๑

(เนื่องจากไม่มีคนครองตาแหน่ง) (เนื่องจากไม่มีคนครองตาแหน่ง)

๒๗ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัตงิ าน - อาวุโส)

๑

-

-

(เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม) (เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม)

๒๘ นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัตงิ าน - อาวุโส)

-

-

๑

(เนื่องจากไม่มีคนครองตาแหน่ง) (เนื่องจากไม่มีคนครองตาแหน่ง)

๒๙ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัตงิ าน - อาวุโส)

๒

๒

๒

๓๐ ผู้อานวยการสถานศึกษา

๒

๒

๒

๓๑ รองผู้อานวยการสถานศึกษา

๑

๑

๑

๓๒ ครู และครูผู้ช่วย

๓๕

๓๘

๒๘

๓๓ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

๑๔

๑๕

๑๐

๑๒๔

๑๒๔

๙๓

รวม

รวม 3 ปีงบประมาณ

๓๔๑

หมำยเหตุ

สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้น
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

สรุปข้อมูลจานวนโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓

รวม

จานวนกิจกรรม

หมายเหตุ

๒๓
๑๒
๗
๔๒
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๓

สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

ชื่อโครงการ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ และบุคลำกร

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์"
กิจกรรม "เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนพัสดุ"
กิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้และศึกษำดูงำน "บทบำทขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดกับกำรพัฒนำท้องถิ่น"

โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ กำย ใจ และพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร

กิจกรรมสัมมนำ "สำนสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์ทีมงำน สู่กำรพัฒนำองค์กร"
กิจกรรมอบรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "ขยับกำย สบำยชีวี"
กิจกรรม Dance for Health
กิจกรรมสัมมนำ "Happy Workplace สร้ำงสรรค์องค์กรแห่งควำมสุข"

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร

ระยะเวลาดาเนินการ
๑๕ - ๑๖ พ.ย. ๖๐
๗ ก.พ. ๖๑
๒๙ มิ.ย. ๖๑ และ ๑ - ๓ ก.ค. ๖๑
๒๗ - ๒๙ พ.ย. ๖๐
๒๒ ธ.ค. ๖๐
ทุกวันพุธ
๑๑ - ๑๓ ก.ย. ๖๑

กิจกรรม "วันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล"

๗ ธ.ค. ๖๐

กิจกรรม "อำสำทำควำมดีด้วยใจ"

๑๕ ธ.ค. ๖๐

กิจกรรม "เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี"

๗ - ๘ ก.พ. ๖๑

กิจกรรม "ปฏิบัติธรรม พัฒนำจิตชีวิตสมดุล"

๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๑

กิจกรรม "จิตอำสำร่วมพัฒนำสิ่งแวดล้อม"

๒๗ ก.พ. ๖๑

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "จิตอำสำร่วมพัฒนำพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสำคร"

๗ มิ.ย. ๖๑

กิจกรรม "จิตอำสำร่วมใจทำควำมสะอำดถนนเอกชัย"

๑๓ ก.ค. ๖๑

กิจกรรม "จิตอำสำร่วมใจเก็บขยะชำยทะเล"

๒๔ ก.ค. ๖๑

กิจกรรม "จิตอำสำร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่ำชำยเลน"

๙ ส.ค. ๖๑

กิจกรรม “เทิดทูนและถวำยควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย”

๒๓ ส.ค. ๖๑

กิจกรรม "จิตอำสำร่วมใจสร้ำงพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน"

๒๗ ส.ค. ๖๑

สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรูใ้ นองค์กร (Knowledge Management : KM) กิจกรรมอบรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "แนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุแนว
ใหม่ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรม "ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่" องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ
“ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง"
กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบกำรณ์ เรื่อง "ระบบควบคุมภำยใน : ทำ
อย่ำงไรไร้ควำมเสี่ยง"
กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ
“ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน”

๑๒ ต.ค. ๖๐
๒-๑๓ ก.พ. ๖๑
๓๐ มี.ค. ๖๑
๒๔ พ.ค. ๖๑
๑๕ ส.ค. ๖๑

สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

ชื่อโครงการ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ และบุคลำกร

โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ กำย ใจ และพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้และศึกษำดูงำน
เรื่อง “กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑
ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”

๒๔ - ๒๗ ต.ค. ๖๑

กิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้และศึกษำดูงำน
“บริบทขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกับกำรพัฒนำท้องถิ่น ภำยใต้ยุค
Thailand ๔.๐”

๒๖ - ๒๙ พ.ย. ๖๑

กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ “อบจ.สมุทรสำคร รักษ์สิ่งแวดล้อม”

๔ ธ.ค. ๖๑

กิจกรรมสัมมนำ “สร้ำงพลังทีมงำน สำนสัมพันธ์องค์กร”

๒ - ๓ ก.ค. ๖๒

กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "เติมสุขให้ชีวิตทำงำน"

๒๙ ต.ค. ๖๑

กิจกรรม “วันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย)

๗ ธ.ค. ๖๑

กิจกรรมปฏิบัติธรรม "แสงธรรมส่อง ชีวิตดี วิถีชำวพุทธ"

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรูใ้ นองค์กร (Knowledge Management : KM)

ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพของครู "
กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประโยชน์ทับซ้อน" และศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง
กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "กรณีศึกษำเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด
ทำงวินัย และกำรลงโทษพนักงำนส่วนท้องถิ่น"
กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่"
กิจกรรม “ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ” ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๗ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๒
๒๙ ก.ค. ๖๒
๒๑ พ.ค. ๖๒ และ ๑๙ มิ.ย. ๖๒
๒๖ มิ.ย. ๖๒
๕ ก.ค. ๖๒
๑๐ ก.ค. ๖๒

สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

ชื่อโครงการ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ และบุคลำกร
โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ กำย ใจ และพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรูใ้ นองค์กร (Knowledge Management : KM)

ระยะเวลาดาเนินการ

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ “กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำม
แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดรูปแบบใหม่”

๒๖ มิ.ย. ๖๓ และ ๑๐ ก.ค. ๖๓

กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ “แนวทำงกำรปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ : COVID–๑๙
(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙)”

๖ มี.ค. ๖๓

กิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย)
กิจกรรม "ทำบุญตักบำตร สืบสำนค่ำนิยมไทย"
กิจกรรม "ธรรมะอำสำ พัฒนำจิตใจ"
กิจกรรมอบรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "กำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบงำน
สำรบรรณและหลักในกำรเขียนหนังสือรำชกำร"
กิจกรรมอบรมบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "ปรับควำมคิด เพื่อชีวิตและสุขภำพ"

๙ ธ.ค. ๖๒
ระหว่ำงเดือน ก.ค. - ก.ย.๖๓
๑๕ ก.ค. ๖๓
๒๗ ก.พ. ๖๓
๖ - ๗ ก.พ. ๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๓

