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คานา
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้ว คานึงถึงการสร้างกาลังคนในการปฏิบั ติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ
การบริห ารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้ พนักงานส่ วนตาบลองค์การบริหารส่ วนตาบล
หนองแก้ว ทุกตาแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสาหรับ
ตาแหน่ ง และบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่ วนตาบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้กาหนด
หลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
คณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นา พนั ก งานส่ ว นต าบล 3 ปี ร อบปี ง บประมาณ
2564-2566 ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2563 ดาเนินการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ตุลาคม 2563
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ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ย วกับ การบริ ห ารงานบุ คคลขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล ลงวันที่ 24 ตุล าคม 2545
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ 258 - 295 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการ
พัฒนา ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วน
ตาบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กาหนด เช่น
การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล
หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ที่จ ะดาเนิ น การจะต้อ งใช้ห ลั กสู ต รที่ค ณะกรรมการพนั กงานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จัง หวั ด) ก าหนดเป็ น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และ
อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วน
ตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพื่อ
ใช้เ ป็ น แนวทางในการ พัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองแก้ ว เป็ นเครื่ องมือ ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
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1. ด้านความรู้ พื้น ฐานในการปฏิบัติ ราชการ ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิ กภาพที่ดี ส่ งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
2. ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น
3. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบั ติงานของตาแหน่ งหนึ่ งตาแหน่ งใดโดยเฉพาะ เช่น การฝึ กอบรมความรู้และทักษะเฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งนั้นๆ
4. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จึงได้จัดทา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่ วนตาบลจะต้องมีการรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุ คลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความ
คาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบันบุคลากรใน
องค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการวางแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลในอนาคตทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง
(Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค
(Threat - T) เป็นเครื่องมือ
จุดแข็ง
-กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้กฎหมาย
-เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
-มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
-มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจน
-มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา
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จุดอ่อน
-บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
-การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย
โอกาส
-รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
-สถาบันพัฒนาบุคลากร มีหลักสูตรในการฝึกอบรมที่หลากหลาย
-ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อุปสรรค
- กฎระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง

ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual
Skills) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
1.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
1.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนตาบล และโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงและยุ ทธศาสตร์ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อ ย่างมีประสิ ท ธิผ ล
รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและ
ประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติ
ตนเป็นข้าราชการทีด่ ี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.กาหนด
1.5 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
1.6 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

|4

2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลเข้าใจ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน
โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม
2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึ้น
2.5 เพื่อให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็น
ระบบ
2.6 เพือ่ พัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตาบล

ส่วนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 กาหนดให้พนักงานส่วน
ตาบลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหนึ่งหรือหลายหลักสูตรใน 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
2. ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น
3. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบั ติงานของตาแหน่ งหนึ่ งตาแหน่ งใดโดยเฉพาะ เช่น การฝึ กอบรมความรู้และทักษะเฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งนั้นๆ
4. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข
ดังนั้น จึงให้พนักงานส่วนตาบล ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตาม
หลั กสู ตรการปฏิบั ติห น้ าที่ร าชการอย่ างน้อย 1 หลักสู ตร หรือหลายหลั กสู ตร ตามความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
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ส่วนที่ 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
1. วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลจะเป็นหน่วยดาเนินการเอง หรือ
อาจดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการอบรม
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็นและเหมาะสม ดังนี้ (รายละเอียดตามตารางแนบท้าย)
1. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
ส่วนตาบลผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
2. การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยองค์การบริหารส่ วนตาบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ สานักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรื อส่ วนราชการอื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การ
บริ ห ารส่ว นตาบลจะสนั บ สนุ น งบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่
พนักงานส่วนตาบล
3. การศึกษาดูงาน อาจดาเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดศรีสะเกษ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
6. การให้คาปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตาบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 5
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วจะประมาณการตั้งจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
1. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันทา
การ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1
3. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป
4. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
โดย LPA ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
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ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

1.

การฝึกอบรมพนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่

2.

การปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการบรรจุใหม่

3.

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานสารบรรณ

ระยะเวลาดาเนินการ
2564 2565 2566




พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการบรรจุใหม่

พนักงานส่วนพนักงานส่วนตาบล,พนักงานจ้าง

หน่วยดาเนินการ







อบต.หนองแก้ว/สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรม/หน่วยงานอื่นจัด







กรม/หน่วยงานอื่นจัด

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพความเข้าใน
องค์กรและระบบงาน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบ

เป้าหมาย

พนักงานส่วนตาบล,พนักงานครู
พนักงานจ้าง
พนักงานส่วนตาบล,พนักงานครู
พนักงานจ้าง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
พนักงานส่วนตาบล,พนักงานครู
โครงการต่างๆ
พนักงานจ้าง
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล/
พนักงานส่วนตาบล,พนักงานครู
การสื่อสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานจ้าง
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาในการปฏิบัติ พนักงานส่วนตาบล,พนักงานครู
หน้าที่
พนักงานจ้าง

ระยะเวลาดาเนินการ
2564 2565 2566




หน่วยดาเนินการ
อบต.หนองแก้ว



















หน่วยงานอื่น







หน่วยงานอื่น

อบต.หนองแก้ว
อบต.หนองแก้ว
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3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน
หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป
หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ
หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล
หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี
หลักสูตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ
หลักสูตร นายช่างโยธา
หลักสูตร นักวิชาการศึกษา

เป้าหมาย

นักพัฒนาชุมชน จานวน 1 ราย
นักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 ราย
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 ราย
นักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 ราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 ราย
นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 ราย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 1 ราย
นักวิชาการพัสดุ จานวน 1 ราย
นายช่างโยธา จานวน 2 ราย
นักวิชาการศึกษา จานวน 1 ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
2564 2565 2566































หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
”
”
”
”
”
”
”
”
”
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4. หลักสูตรด้านการบริหาร
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
1.
2.
3.
4.

หลักสูตรกลยุทธิ์การบริหารงานของนักบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบริหารงานทั่วไป
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบริหารงานการคลัง
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบริหารงานช่าง

เป้าหมาย
นักบริหารงาน อบต.
จานวน 2 ราย
นักบริหารงานทั่วไป
จานวน 1 ราย
นักบริหารงานคลัง
จานวน 1 ราย
นักบริหารงานช่าง
จานวน 1 ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
2564 2565 2566





















หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

5.หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่
1.

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล,พนักงานครู
พนักงานจ้าง

ระยะเวลาดาเนินการ
2564 2565 2566




หน่วยดาเนินการ
อบต.หนองแก้ว/หน่วยงานอื่น

