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องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

คานา
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง ได้คานึงถึงการสร้างกาลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้ บุคคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกตาแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม
สาหรับตาแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้กาหนด
หลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ใช้กรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ดาเนินการ รวมทั้ง
ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
ตุลาคม 2558
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล

แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ 258 - 295 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนั กงานส่วนตาบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การ
บริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และ
การฝึกภาคสนาม และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงาน
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ น สั ง กั ด หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกั บองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3
การพัฒ นาพนั กงานองค์การบริ หารส่ว นตาบล ข้อ 269 ให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลจัดทาแผนการพัฒ นา
พนักงานส่ วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจั ดทาแผนการพัฒ นาพนักงานส่ ว นตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง จึงได้หาความจาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนตาบลตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่ง ตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผน
อัต ราก าลั ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตลอดทั้ ง ความจ าเป็ น ในด้ า นความรู้ค วามสามารถทั่ ว ไปในการ
ปฏิบั ติงาน ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตาแหน่ง ด้านการบริหาร และ ด้ าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ
ที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.กาหนด
1.2 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้าง
1.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่
ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
1.6 เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลเข้าใจแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
2.2 เพื่อ ส่ งเสริ ม ให้ พ นั กงานส่ ว นต าบล ลู ก จ้างประจา และพนัก งานจ้าง มีก ารพั ฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่อง
2.3 เพื่ อให้ บุ ค ลากรมี ก ารปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ไ ด้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง ลดปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน โดยยึ ด
ประโยชน์ของส่วนรวม
2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
2.5 เพื่อให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
2.6 เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล

ส่วนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข
ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง

ส่วนที่ 4
วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
1. วิธกี ารพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลจะเป็นหน่วยดาเนินการเอง หรืออาจดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ดังนี้
1.1 การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
1.2 การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดเชียงราย สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
1.3 การศึกษาดูงาน
อาจดาเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเชียงราย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
1.6 การให้คาปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
1.7 การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตาบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย

ส่วนที่ 5
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งปรากฏดังนี้
1. ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี 2558
1.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการรายจ่ายตามข้อผูกพัน
- ทุนการศึกษาสาหรับพนักงานในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท จานวน 50,000 บาท
- ทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สาหรับผู้ดูแลเด็ก ตาม
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จานวน 400,000 บาท
1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานและลูกจ้าง ตั้งไว้
400,000 บาท
1.3 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 400,000 บาท
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาท
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
1.6 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
2. ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
2.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการ ทุนการศึกษาสาหรับ
พนักงาน/ฝ่ายการเมืองในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท ตั้งไว้ 400,000 บาท
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายการ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 400,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้
40,000 บาท
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.6 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.7 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.8 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท
3. ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
2.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการ ทุนการศึกษาสาหรับ
พนักงาน/ฝ่ายการเมืองในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท ตั้งไว้ 400,000 บาท
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายการ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 400,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้
40,000 บาท
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.6 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.7 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.8 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท
ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
1. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันทาการ นับ
แต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

2. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1
3. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อไป
4. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน
5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี โดย
core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
1. หลักสูตรความรู้ทวั่ ไปในการปฏิบตั ิงาน
ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
เป้าหมาย
1 การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่
จานวน 1-5 ราย
2

ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้าง

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – กันยายน ของทุกปี

หน่วยดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง

พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ตุลาคม – กันยายน ของทุกปี
ลูกจ้างประจาของ อบต.เวียง ทุกคน

องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง

2. หลักสูตรความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

1

หลักสูตรนักบริหารงาน อบต.

นักบริหารงาน อบต.
จานวน 1 ราย

2

หลักสูตรหัวหน้าสานักงานปลัด

นักบริหารงานทั่วไป
จานวน 1 ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
2558 2559 2560



หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานเครือข่ายตาม
ข้อตกลงฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานเครือข่ายตาม
ข้อตกลงฯ

ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
2558 2559 2560


3

หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 1 ราย

4

หลักสูตรบุคลากร

บุคลากร
จานวน 1 ราย

5

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
-สาธารณภัย
จานวน 1 ราย



6

หลักสูตรผู้อานวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง
จานวน 1 ราย





หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานเครือข่ายตาม
ข้อตกลงฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานเครือข่ายตาม
ข้อตกลงฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานเครือข่ายตาม
ข้อตกลงฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานเครือข่ายตาม
ข้อตกลงฯ

ลาดับ
7

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรนายช่างโยธา

3. หลักสูตรการบริหาร
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
1

หลักสูตรนายก อบต.

2

หลักสูตรรองนายก อบต.

3

หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการ
นายกฯ
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต.

4
5

หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.

เป้าหมาย
นายช่างโยธา
จานวน 1 ราย

เป้าหมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 ราย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 2 ราย
เลขานุการสภา อบต.
จานวน 1 ราย
ประธานสภา/รองประธานสภา อบต.
จานวน 1 ราย
สมาชิกสภา อบต.

ระยะเวลาดาเนินการ
2558 2559 2560



ระยะเวลาดาเนินการ
2558 2559 2560







หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานเครือข่ายตาม
ข้อตกลงฯ

หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานเครือข่ายตามข้อตกลงฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานเครือข่ายตามข้อตกลงฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานเครือข่ายตามข้อตกลงฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานเครือข่ายตามข้อตกลงฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง /
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

1

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง/
สมาชิกสภา อบต.
จานวน 7 ราย

2

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ผู้บริหาร อบต. /พนักงานส่วนตาบล
จานวน 3 ราย







องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง

3

หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย

พนักงานส่วนตาบล
จานวน 1 ราย







กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4

หลักสูตรการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี

บุคลากร
จานวน 1 ราย



5

หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง



6

หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์

นายช่างโยธา
จานวน 2 ราย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
จานวน 1 ราย

สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
2558
2559
2560




ลาดับ

เป้าหมาย





ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง

หน่วยดาเนินการ

7

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งานคลัง

นักบริหารงานการคลัง/นักวิชาการเงิน
และบัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี/เจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 ราย

2558


2559


2560


สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ลาดับ
1

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมาย
ผู้บริหาร/พนักงาน อบต.

ระยะเวลาดาเนินการ
2558
2559
2560




หน่วยดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง

