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องค์การบริหารส่วนตาบลนาเจริญ
อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คานา
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลนาเจริญ คานึงถึงการสร้างกาลังคนในการปฏิบัติราชการ
อย่ างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้ บุคคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกตาแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม
สาหรับตาแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้กาหนด
หลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
คณะกรรมการจั ดทาแผนพัฒนาบุ คลากรองค์การบริห ารส่ วนตาบล ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ดาเนินการ รวมทั้ง ได้
ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเจริญ
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แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลนาเจริญ
อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ข้อ 258 - 295 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต้อง
ดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้
ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบล
มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล
ก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึก
ภาคสนาม และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดี คุณธรรมและจริย ธรรม อันจะทาให้ ป ฏิ บัติห น้าที่ราชการใน
ตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดย
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริ หารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
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(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุ คคลอื่นได้อย่ างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ก ารทางาน การสื่ อสารและสื่ อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ในการจั ดทาแผนการพัฒ นาพนั กงานส่ ว นตาบล ต้อ งกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒ นา
พนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลนาเจริญ จึงได้หาความจาเป็นในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่ง ตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลั งขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล ตลอดทั้ง ความจาเป็น ในด้า นความรู้ค วามสามารถทั่ว ไปในการ
ปฏิบั ติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริห าร และค้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลั ก และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการ เข้ า ใจถึ ง บทบาทและหน้ า ที่ แ ละแนวทางการปฏิ บั ติ ต นเป็ น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.กาหนด
(2) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
(3) เพื่อพัฒ นาและยกระดั บขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติ ห น้าที่ด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
(4) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
(6) เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(7) เพื่อ เป็ น การพั ฒ นาและเพิ่ ม พูน ความรู้ ทัก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุณ ธรรม จริ ยธรรมของ
บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(8) เพื่อใช้เป็น แนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญ
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(9) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาโดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ดู ว่ า
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะคนสมควรจะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นใดบ้ า ง จึ ง จะปฏิ บั ติ ง านได้ ส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
4.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่
การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพั ฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา
เป็นต้น
2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
4.3 การติดตามและประเมินผล
ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น

1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
1.3 กาหนดประเภทของความจาเป็น
2. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการและ
เลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลีย่ นหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความความสาเร็จ
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

สิ้นสุด
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5. หลักสูตรและการพัฒนา
5.1 หลักสูตรการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญ กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4) หลักสูตรด้านการบริหาร
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5.2 วิธีการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญจะดาเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอน
งานโดยผู้ บั งคับ บั ญชา การสั บ เปลี่ ย นหน้ าที่ความรับผิ ดชอบ การฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญ จะดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดาเนินการร่วมกับ
เอกชน เช่น ส่ งบุคลากรเข้ารั บ การฝึกอบรม/สั มมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่ว ยงานราชการอื่นหรื อเอกชนเป็น
ผู้ดาเนินการ หรือองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญเป็นผู้ดาเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น
การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้
ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การให้คาปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) การฝึกอบรม
5) การให้ทุนการศึกษา
6) การดูงาน
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
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6. การติดตามและประเมินผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต าบลนาเจริ ญ จะจั ด ให้ มี ร ะบบการตรวจสอบ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผล
การพัฒนา ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมิน
ผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2. การสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเช่ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า งาน เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา
3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดาเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาเจริญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
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7. บัญชีการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 25๖๔ – 256๖
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(O.D.)ในสังกัด อบต.นาเจริญ

2

โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมฯ

3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ผู้นาท้องถิ่น

4
5

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
- เพื่อนาความรู้ทไี่ ด้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
- พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล/
พนักงานจ้าง
- บุคลากรในสังกัด
อบต.นาเจริญทุกคน

- คณะผู้บริหาร
- ส.อบต./กานัน/ผญบ.
- พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล
โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร
- เพื่อพัฒนาความรู้และ - พนักงานองค์การ
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)
วิสัยทัศน์ในการทางาน บริหารส่วนตาบลใน
ของผู้บริหาร
ตาแหน่งผู้บริหารทุกคน
โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงาน
- เพื่อพัฒนาความรู้และ - พนักงาน/พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน การปฏิบัติงานในหน้าที่ จ้างทุกคน
จ้าง (จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑00,000.- ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖
30,000.- ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖

300,000.- ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖

เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร
เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ได้รับความรู้และนามา
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนและ
ดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
- ผู้เข้าร่วมโครงการนา
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ทางานในองค์กรได้อย่างดี

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การทางานเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกที่
ดาเนินการ
ทุ ก ส่ ว นราชการและ
หน่ ว ยงานภายนอกที่
ดาเนินการ

- มีความรู้และปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล

8
ที่
6
7

8

9

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บ
รายได้

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี
โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและการมี และการมีส่วนร่วมใน
ส่วนร่วมในการจัดทางบประมาณของ
การจัดทางบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
- เพื่อพัฒนาด้านการ
(ผอ.กองการศึกษา ศาสนา
ทางาน
และวัฒนธรรม)
หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตาบล - เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารองค์การ

10 หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

- เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารองค์การ

เป้าหมาย
- บุคลากรในสังกัด
ส่วนการคลัง

งบประมาณ
30,000.-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - พนักงานได้รับความรู้และ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
30,000
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ในการจัดทางบประมาณ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
ขององค์การบริหารส่วน
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
ตาบล
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
-นักบริหารงาน
เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
การศึกษา
รายจ่ายของแต่ละ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
(ผู้อานวยการกอง
หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
การศึกษา ฯ)
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- นายก อบต.
เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
รายจ่ายของแต่ละ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เลขานุการนายก อบต.
เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
รายจ่ายของแต่ละ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานจัดเก็บรายได้
ส่วนการคลัง
ทุกส่วนราชการที่
ดาเนินการ

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

9
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

12 หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล

- เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารองค์การ

13 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

14 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

15 นายช่างโยธา

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
รายจ่ายของแต่ละ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- รองนายก อบต. 2 คน
เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
รายจ่ายของแต่ละ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
รายจ่ายของแต่ละ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานป้องกัน
เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
และบรรเทาสาธารณภัย รายจ่ายของแต่ละ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- นายช่างโยธา
เป็นไปตาม
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
รายจ่ายของแต่ละ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

10
ที่

โครงการ

16 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง
(ผู้อานวยการกองช่าง)

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ

- นักบริหารงานช่าง
(ผู้อานวยการกองช่าง)

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

17 หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน - เพื่อพัฒนาด้านการ
ตาบล
บริหารองค์การ

- สมาชิกสภา อบต.
๒๐ คน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

18 หลักสูตรประธานสภา อบต.

- เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารองค์การ

- ประธานสภา อบต.

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

19 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

- นักวิชาการเงินและ
บัญชี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

20 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

- เจ้าพนักงานพัสดุ

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

ระยะเวลา
ผลที่คาดว่า
ดาเนินการ
จะได้รับ
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิม่ ขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

11
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

21 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

- นักพัฒนาชุมชน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

22 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

- นักทรัพยากรบุคคล

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

23 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

- เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

๒๔ หลักสูตรนักวิชาการเกษตร

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

- นักวิชาการเกษตร

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

๒๕ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา

- เพื่อพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน

- นักวิชาการศึกษา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร

ระยะเวลา
ผลที่คาดว่า
ดาเนินการ
จะได้รับ
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ต.ค.๖๓ – ก.ย.6๖ - ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลมี
บุคลากรที่มคี ุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

